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BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN P14: AANPAK

In de komende hoofdstukken behandel ik de bewoningsperioden op P14 in chronologische volgorde, vanaf 

het Vroeg-Neolithicum tot in de Vroege IJzertijd. Per bewoningsperiode wordt ingegaan op het landschap-

pelijk kader, het beschikbare terrein op P14, de relevante grondlagen, lokale vegetatie, grondsporen en 

vondsten, en worden de gegevens samengevat in een synthese. In hoofdstuk 25 schets ik de grote lijn van 

P14’s bewoning.

Landschappelijk kader
Elke bewoningsperiode wordt ingeleid met een beknopte 
bespreking van het landschap in de directe omgeving, gro-
tendeels gebaseerd op Gotjé (1993, 52-71, 88-106, 158-171, 
zie ook paragraaf 26.1).1 Deze besprekingen hebben alleen 
betrekking op een gebied met een straal van 2 km rond P14 
(12,5 km2), weergegeven in ronde kaartjes. Dit zijn uitsne-
den van de oorspronkelijke 1:50.000-kaarten die Gotjé sa-
men met mij in 1994 heeft gemaakt (zie paragraaf 26.1; zie 
fig. 27.1-10 en vergelijk Gotjé 1993, fig. 5.3-11). Het is al 
tamelijk uitzonderlijk dat van zo’n vrij groot gebied rond 
een vindplaats diachrone landschapsreconstructies voor-
handen zijn.2 Desondanks verschaffen de ronde kaartjes 
ongetwijfeld nog steeds een veel te beperkt beeld van het 
gebied dat voor de bewoners van Schokland-P14 direct re-
levant was. Voor een goed begrip van het site-territorium 
en het nederzettingssysteem is in feite een regionaal kaart-
beeld noodzakelijk. Ik loop in de slotopmerkingen na elke 
synthese over een bewoningsperiode op P14 alvast vooruit 
op het regionale beeld dat de gehele Noordoostpolder om-
vat, en dat in deel VI aan bod komt.

Beschikbaar terrein op P14 en relevante grondlagen
Vervolgens zoom ik in op de zandrug op P14. Ik verwijs tel-
kens naar de stijging van de gemiddelde waterstand gedu-
rende de betreffende periode. Dit is van direct belang voor 
de omvang van het terrein dat op P14 destijds beschikbaar 
was. Op de ‘periodekaarten’ (de overzichtskaarten in hoofd-
stukken 20-24) is steeds de grens tussen nat en droog ter-
rein aan het begin en het einde van de betreffende periode 
aangegeven. Deze grenzen zijn afgeleid van de pleistoceen-
dieptekaart (fig. 13.2) en de regionale grondwatercurve (fig. 
14.1). Op de periodekaarten zijn alleen de werkputten of 
werkputgedeelten weergegeven waarin de voor de periode 
relevante grondlagen onderzocht zijn. Die grondlagen wor-

den nu alleen kort genoemd; zij zijn reeds uitgebreid be-
sproken in paragraaf 14.3.

Lokale vegetatie
Met behulp van macroresten-, pollen- en houtskoolanalyse, 
van monsters uit grondlagen en grondsporen op P14 zelf, is 
een lokale aanscherping van Gotjés algemene beeld verkre-
gen. Gehasse (1995) is hiervoor de hoofdbron. De lokale 
vegetatie is deels door de mens beïnvloed, in sterkere mate 
dan de wijdere omgeving. Omdat de sedimenten op de vind-
plaats herhaald (gedeeltelijk) opgeruimd zijn en vervolgens 
opnieuw zijn gesedimenteerd, wordt het beeld echter regel-
matig verstoord door hiaten en contaminaties. Bovendien is 
er veel omgevingsruis.

Grondsporen
De grondsporen waar veel over te zeggen valt, en die tot de 
grafveldjes, de huisplattegronden, de akker en de greppel-
systemen behoren, zijn reeds in het vorige deel besproken 
en aan een periode toegewezen. In dit hoofdstuk volsta ik 
met het aanhalen van de conclusies. Voor zover te beoorde-
len is, maken de overige archeologische grondsporen geen 
deel uit van grotere structuren. Zij vergen minder uitleg en 
worden per categorie gepresenteerd. Mits er voldoende de-
tailverschillen zijn (bijvoorbeeld in de spoorvullingen), zijn 
zij per individueel grondspoor beschreven. In de gevallen 
waarbij de onderlinge verschillen beperkt blijven tot bij-
voorbeeld dimensies, is voor een gezamenlijke behandeling 
gekozen. Ik geef een duiding en daterende argumenten. 
Een toewijzing aan een cultuurperiode is meestal wel mo-
gelijk, maar een nauwkeuriger toewijzing aan een fase dik-
wijls niet.
De belangrijkste grondsporen zijn in figuren en/of foto’s 
afgebeeld. Voor de ligging van de sporen verwijs ik vaak 
naar de betreffende werkput (zie fig. 1.7), behalve als deze 

1 Voor een beeld van de landschapsontwikkelingen in de directe omge-
ving van de zandrug van Schokland zijn vooral Gotjés OEW- en 
SRW1-kernen van belang. Anders dan op P14 spelen op deze twee 
monsterlocaties onderwaterafzettingen zo goed als geen rol. 
De OEW-locatie ligt op Schokland, op P12, direct ten noorden van de 
Oudemmeloorderweg, net buiten de directe rivierinvloed. De SRW1-
locatie bevindt zich direct ten oosten van Schokland in de zuidoost-

hoek van P22, nabij de Schokkerringweg, vrij ver van de rivier van-
daan (zie Gotjé 1993, fig. 5.1).

2 Ter vergelijking; de landschapsreconstructies rond vindplaatsen als Mo-
lenaarsgraaf en  Hardinxveld-Giessendam-Polderweg en -De Bruin 
omvatten bijvoorbeeld respectievelijk 3 km2, 1 km2 en 1,5 km2 (zie 
Van der Woude 1983, 6; Mol 2001a, 35; 2001b, 33).
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op de periodekaart of op een locatiekaart direct herkenbaar 
is. Bijna alle grondsporen zijn aangegeven op de periode-
kaarten, met dien verstande dat grondsporen die vanwege 
hun geringe omvang weg zouden vallen, met symbolen aan-
geduid zijn.

Vondsten
Voor zover uitgewerkt, worden de vondsten per categorie 
voorgesteld. Dit gebeurt uitgebreid, omdat deze vondsten 
veelal alleen in nauwelijks toegankelijke studentenscripties 
zijn behandeld.
Ook de bevindingen van Gehasse (1995) met betrekking 
tot de zoölogische en botanische resten bespreek ik in enig 
detail. Deze zijn immers zeer wezenlijk om een idee te krij-
gen van het karakter van de bewoning en de functie van de 
vindplaats. Zodoende komt veel van wat in de synthese aan 
bod komt, niet uit de lucht vallen. Bij de botanische resten 
gaat het, anders dan in de paragrafen over de lokale vegeta-
tie, alleen om de component die een rol speelde in de voed-
selvoorziening, of anderszins door de mens gebruikt is.
Aan het aardewerk is in deel II al uitvoerig aandacht be-
steed. In de komende hoofdstukken worden alleen kort wat 
hoofdzaken aangehaald. Wel wordt nu, in tegenstelling tot 
in deel II, ingegaan op de horizontale verspreiding van het 
aardewerk. De verspreidingskaarten van het aardewerk ver-
schaffen een zeer globale indicatie van de activiteitsgebie-
den. Zij dienen tevens als een globaal pars pro toto beeld 
voor de overige gelijktijdige mobilia, waarvoor geen ver-
spreidingskaarten voorhanden zijn. Zulke verspreidings-
kaarten zijn vaak onmogelijk vanwege vermenging van ma-
teriaal uit verschillende perioden.

Synthese
Na de presentatie van alle bovengenoemde ‘bouwstenen’, 
bedoeld als controleerbare basisinformatie, volgt per fase 
een beschouwing op basis van het geheel aan bevindingen. 
Enkele thema’s worden daarna apart besproken.
De aanwijzingen voor prehistorische activiteiten zijn alleen 
afkomstig van het opgegraven terrein op P14. De zandkop 
op P14 vormde in het Neolithicum slechts ca. 0,5% van de 
totale zandrug van Schokland.3 Ondanks het gebrek aan 
concrete informatie speelt dit overige deel van de zandrug 
een grote hypothetische rol in de interpretatie van de bewo-
ningsgeschiedenis. Men kan de bewoning en het langduri-
ge gebruik van de zandkop op P14 immers niet los zien van 
de rest van deze grote, hoge en droge zandrug.

Zoals blijkt uit het vervolg en ook uit de analyse van het 
aardewerk (zie deel II), is op P14 menselijke aanwezigheid 
bewezen voor alle cultuurperioden die in dit deel van het 
land te verwachten zijn. Voor een aantal van die perioden 
zijn directe of indirecte aanwijzingen voorhanden voor een 
permanente, residentiële nederzetting, hetzij op P14, hetzij 
elders op de zandrug. Het is mogelijk dat zo’n veronder-
stelde residentiële nederzetting in de loop der tijd ‘gezwor-
ven’ heeft. De benodigde ruimte was op de zandrug ruim-
schoots voorhanden. Het lijkt mij daarom onwaarschijnlijk 
en onnodig dat een residentiële nederzetting bij tijd en wij-
le vanuit de zandrug van Schokland verplaatst zou zijn naar 
één van de zeldzame overige geschikte hoogten in de Noord-
oostpolder. Bewijsbaar is dit echter niet, vooral omdat die 
overige hoogten zwaar geërodeerd zijn.
‘Permanent’ heeft hier de betekenis van langdurige, arche-
ologisch of typologisch continue aanwezigheid. Eigenlijk 
houdt dit in dat er op basis van het aardewerk geen aanwij-
zingen voor bewonings- of gebruikshiaten zijn. Absolute, 
ononderbroken continuïteit is binnen een context zoals P14 
archeologisch niet aantoonbaar. Niet alleen regelmatige 
(seizoensgebonden), kortstondige afwezigheid, maar ook 
afwezigheid gedurende tientallen jaren of misschien wel 
een eeuw of langer, is op P14 niet uit te sluiten, ondanks 
aardewerktypochronologische continuïteit. De ‘resolutie’ 
van die aardewerkfasen loopt, afhankelijk van de periode, 
immers sterk uiteen (van hooguit een eeuw voor bijvoor-
beeld TRB1-7, en waarschijnlijk veel minder voor WKD1 
en -2, tot een vijftal eeuwen voor de SW-fasen en voor de 
Pre-Drouwener TRB).

De grote tijdsdiepte op P14, de taphonomische en postde-
positionele processen (zie ook Gehasse 1995, 11-21), met 
name erosie, en de altijd te gebrekkige informatie over een 
bepaalde bewoningsfase dwingen tot een grote versimpe-
ling en tot een nogal statisch beeld. Ik waag mij niet aan 
inschattingen over de representativiteit van het nog ter be-
schikking staande bodemarchief, maar heel veel is weg. 
Welke overgebleven vondsten en grondsporen werkelijk 
strikt gelijktijdig zijn, is niet te achterhalen. Elke periode-
schets is in feite een optelsom van alle aanwijzingen voor 
activiteiten en de aan de betreffende periode toegeschreven 
grondsporen. Deze optelsom wordt vervolgens exempla-
risch geacht voor die gehele periode, of een groot deel er-
van. Hoe representatief voor P14’s bewoning het gepresen-
teerde beeld werkelijk is, blijft de vraag.

3 De archeologische resten in het hoger gelegen gebied ten westen van P14 
hebben op de aangrenzende kavel P13 vermoedelijk zwaar te lijden 
gehad van erosie en recent landgebruik. Het deel van de zandrug dat 
samenvalt met het voormalige eiland Schokland kan beter bewaard ge-

bleven zijn. Ten westen ervan dagzoomt het keileem al, zodat daar 
van de voormalige kruin weinig of niets meer over zal zijn. Vermoede-
lijk zijn ook de flanken aan de westkant van de zandrug, buitendijks 
gelegen, flink aangetast in de tijd dat de Zuiderzee hier vrij spel had.
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HOOFDSTUK 20

BEWONING TIJDENS SW EN PRE-DROUWENER TRB

20.1 Landschappelijk kader

Tussen het begin van SW en het einde van Pre-Drouwen 
(6000-4650 BP; 4900-3400 cal BC), steeg de gemiddelde 
waterstand met ca. 3,3 m. Niet alleen deze forse waterstand-
stijging, maar ook mariene invloeden hebben geleid tot in-
grijpende veranderingen in het landschap en de vegetatie 
(zie fig. 20.1a-d). Voor een beeld van de geulverleggingen 
waaraan hieronder gerefereerd wordt, zie figuur 13.3.
– Tussen 6000 en 5500 BP (ca. 4900-4350 cal BC; onge-
veer ten tijde van SW1, zie fig. 20.1a) was de met loofbos 
begroeide zandrug van Schokland omzoomd met een zone 
van elzen en berken, die overging in een zeggenmoeras en 
nabij het brede rivierdal in een smalle rietgordel langs de 
oevers van de Vecht. Het diepste punt van de Vecht lag ca. 
110 m ten oosten van de zandkop (gerekend vanaf de oost-
grens van wp. 90-1).
Westelijk van de zandrug van Schokland lag nog een bebost 
gebied op een pleistocene welving. Ten zuiden en ten wes-
ten daarvan strekte het zeggenmoeras zich ver westwaarts 
uit. Zuidelijk van het zeggengebied bevond zich een brede 
zone met een elzen-/berkenbroekbos. Dit vormde de over-
gang naar een nog zuidelijker gelegen, gemengd loofbos. 
Aan de oostzijde van de rivier lag de westelijke uitloper van 
een uitgestrekt woud, waarschijnlijk met linde, iep, es en 
veel eik. Gedurende deze periode nam als gevolg van de 
grondwaterstijging het elzen-/berkenbroekbos gestaag in 
omvang toe, en het gemengde loofbos in omvang af.
– In de periode 5500-5300 BP (ca. 4350-4150 cal BC; ten 
tijde van SW2; zie fig. 20.1b) lag de zandrug van Schokland 
aan de oostgrens van een zoetwatergetijdengebied. In de 
Vecht werd Unio-I-klei afgezet. De licht gerijpte oeverwal-
len, waarvan de meest oostelijke op P14 ten noorden van de 
zandkop gevonden zijn, duiden op wisselende waterstan-
den. Op de oeverwallen stonden vooral wilgen. In de kom-
men en in een smalle strook langs de Vechtoevers groeide 
riet, lateraal overgaand in een zeggenvegetatie. Het broek-
bos, vooral els, breidde zich aanvankelijk sterk uit. De 
schommelingen in de waterstand werden gaandeweg gerin-
ger, waardoor de omstandigheden voor els minder gunstig 
werden.
– Tussen 5300 en 4900 BP (ca. 4150-3700 cal BC; ten tijde 
van SW2 en Pre-Drouwen, zie fig. 20.1c) was het broekbos 
bijna geheel verdwenen door verslechterde drainage gekop-
peld aan een relatief sterke stijging van de gemiddelde wa-
terstand. Slechts een smalle strook kon zich handhaven 
langs de zandrug van Schokland en langs de nog aaneenge-
sloten rivierduinen aan de overkant van de rivier. Deze 
hoogten waren verder met loofbos begroeid en omringd 
door een open moeraslandschap. Daarin groeide aanvan-
kelijk een vrij natte, mesotrofe zeggenvegetatie met veel wa-

Fig. 20.1 – Landschappelijke zones binnen een straal van 2 km 
rond de zandrug van Schokland. Legenda:

a: ca. 5800 BP
(4700 cal BC)

b: ca. 5500 BP
(4350 cal BC)

gemengd loofbos

elzenbroekbos

zeggenvegetatie

waterdriebladrijke zeggenvegetatie

rietvegetatie

open water
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terdrieblad, die zich nabij de rivier nog lang kon handha-
ven, en later voedselarmere, natte zeggenvegetaties.
– Tussen 4900 en 4650 BP (ca. 3700-3400 cal BC; ten tij-
de van Pre-Drouwen), lag de zandrug van Schokland op-
nieuw aan de oostrand van een zoetwatergetijdegebied, te 

midden van een goed gedraineerde, voedselrijke zeggenve-
getatie met veel riet (zie fig. 20.1d). Ter hoogte van de vind-
plaats werd de Vechtgeul westwaarts verlegd. Hierin sedi-
menteerde Unio-II-klei. Dankzij wisselende waterstanden 
kon aan het eind van deze periode langs de rivier een om-
vangrijk elzenbroekbos tot ontwikkeling komen.

20.2 Beschikbaar terrein op P14 en relevante 
grondlagen

Aan het begin van de SW-periode lag het gemiddelde wa-
terpeil rond 7,50 m -NAP en aan het einde van Pre-Drou-
wen op ca. 4,20 m -NAP.
De huidige 7,50 m -NAP-lijn van de top van de pleistocene 
ondergrond (niet afgebeeld) bevindt zich ca. 15 m buiten 
de meest oostelijke werkputten. Deze lijn is gebaseerd op de 
geërodeerde pleistocene ondergrond, en benadert de oor-
spronkelijke situatie niet. De oorspronkelijke 7,50 m -NAP-
lijn moet, toen in SW1 de Vechtoever misschien wel 50 m 
of meer van de meest oostelijke werkputten vandaan lag, 
veel oostelijker gelegen hebben, maar is niet te reconstrue-
ren. Hij valt in elk geval ver buiten het bereik van de perio-
dekaart (fig. 20.4). Of het bovenstaande ook betekent dat 
de zandkop destijds helemaal oostwaarts doorliep tot aan 
de rivier, of dat hiertussen bijvoorbeeld nog een venige oe-
verzone heeft gelegen, is niet te zeggen.1

Met het stijgen van het gemiddelde rivierwaterpeil ver-
plaatste de oeverzone zich gaandeweg in westelijke richting. 
Vanaf laat SW2 (ten tijde van het ontstaan van laag B in wp. 
89-17) kwam deze deels binnen het bereik van de opgra-
vingsputten te liggen, in elk geval in het zuidoosten. Waar-
schijnlijk is bij de verlegging van de Vecht rond 4900 BP 
(ca. 3700 cal BC, het ontstaan van de Unio-II-geul; zie ook 
paragraaf 27.1.4), de oostzijde van de zandkop zwaar aan-
getast.
Van de morfologie aan het einde van Pre-Drouwen geeft de 
huidige 4,20 m -NAP-hoogtelijn aan de noord- en zuid-
flank vermoedelijk nog een redelijk, slechts enkele meters 
te ‘krap’ beeld. Voor het meest oostelijke deel van de zand-
kop op P14 geldt dit zeker niet. De zandkop zal verder naar 
het oosten toe doorgelopen hebben, maar de oorspronke-
lijke vorm is niet te achterhalen.
Juist de voor SW/Pre-Drouwen vermoedelijk intensiefst ge-
bruikte en archeologisch rijkste terreingedeelten, de voor-
malige oeverzone en het gebied daar direct achter, zijn dus 
al tijdens het Neolithicum opgeruimd, met uitzondering 
van een restant rond wp. 89-17.

Tijdens SW/Pre-Drouwen werd het loopvlak gevormd door 
de top van de Oude Archeologische Laag (OAL). Deze laag 
is langs de flanken op het onderste traject na verdwenen en 
op de kruin opgenomen in de laatneolithische Akkerlaag.

1 De verbreiding van het dekzand, dus de vorm van de zandrug van 
Schokland, is gerelateerd aan die van de onderliggende keileem. Zou 
de zandrug ooit tientallen meters verder oostelijk doorgelopen hebben, 
dan blijkt dat misschien uit geulinsnijdingen door de keileem (die op 

c: ca. 5000 BP
(3800 cal BC)

d: ca. 4800 BP
(3650 cal BC)

(Fig. 20.1 – vervolg)

ca. 6 m -NAP te verwachten is). De boorgegevens die voorhanden 
zijn, geven hierover geen uitsluitsel, gericht nieuw booronderzoek kan 
dit mogelijk wel verschaffen.
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In de voormalige zuidoostelijke oeverzone (wp. 89-17) zijn 
de Afvallaag en de Unio II deels bewaard gebleven. De Af-
vallaag is onderverdeeld in lagen A-C; laag D valt samen 
met de Unio II. Deze laagvolgorde, waaraan ik in het ver-
volg regelmatig refereer, heeft globale chronologische bete-
kenis (laag A: SW1-2; laag B: SW2; laag C: SW2/Pre-Drou-
wen; laag D: hoofdzakelijk Pre-Drouwen; zie tabel 4.4). 
Soms wordt ook laag E genoemd; de laatneolithische detri-
tusgyttja (DG2) in wp. 89-17, die merendeels verspoeld 
materiaal bevatte (hoofdzakelijk Pre-Drouwen). Lagen A–
E, en de problemen die ermee samenhangen, zijn uitge-
breid besproken in hoofdstuk 4.

20.3 Lokale vegetatie

De reconstructie van de lokale vegetatie is gebaseerd op het 
onderzoek van zaden en stuifmeel uit lagen A-D, aange-
vuld met gegevens uit de houtskoolanalyse (Gehasse 1995, 
39, 61-63). Gedurende SW/Pre-Drouwen bleef de lokale 
vegetatie in essentie ongewijzigd. Op de zandrug stond een 
gemengd loofbos met eik, iep, linde, es, vuilboom, spaanse 
aak, hazelaar en sleedoorn, met braam als ondergroei. Op 
de flanken groeide een broekbos met vooral els, naast wilg 
en berk, lager overgaand in een zeggenvegetatie.

20.4 Grondsporen

Graven en mogelijke graven
Voor de gedetailleerde beschrijving van de graven en moge-
lijke graven uit deze periode zie hoofdstuk 15. Het oudste 
grafveld in het oosten van het opgegraven terrein omvatte 
graven 1-7. Het betrof individuele graven, een (dubbele?) 
schedelbegraving, en één of twee collectieve graven. Hierin 
waren (jong-) volwassenen (waarschijnlijk zowel mannen 
als vrouwen), pubers en kinderen begraven. Ook lagen hier 

vijf mogelijke graven (I-V). Gelet op de 14C-dateringen aan 
tandemail is dit grafveld in gebruik geweest in SW2 en Pre-
Drouwen. Op ca. 50 m ten noordwesten van dit grafveld 
bevond zich SW/Pre-Drouwener graf 8, onder mogelijk 
graf VI.

Een rituele depositie
Een bijna complete Ösenbecher, aangetroffen in verspoelde 
context, is ongetwijfeld ooit ingegraven geweest in een kuil 
(zie paragraaf 5.2.4 en fig. 5.16:744). Het gaat waarschijn-
lijk om een rituele depositie in ‘droge’ context. De datering, 
op typologische gronden, is vermoedelijk laat SW2.

Kuilen, paalsporen en huisplattegronden
Alle wazig begrensde kuilen en paalsporen zijn aan SW/Pre-
Drouwen toegeschreven (zie paragrafen 16.1-2). Binnen 
veel van de wat grotere kuilen tekenden zich paalsporen af. 
Die grotere kuilen lijken insteken voor palen te zijn ge-
weest.
Vermoedelijk hebben de meeste paalsporen deel uitgemaakt 
van huisconstructies (zie paragraaf 16.3). In de paalsporen-
zwerm zijn op de kruin twee plattegronden herkend van 
zuidwest-noordoost gerichte, tweeschepige huizen, 12-13 m 
lang en 5,5-7 m breed, met een rechthoekig of trapezoïdaal 
grondvlak, licht uitgebogen of rechte wanden en een onder-
verdeling in een voor- en achtervertrek. Met moeite zijn nog 
twee plattegronden van hetzelfde type te ontwaren, maar 
deze reconstructies zijn twijfelachtiger.
Op basis van hun scherveninhoud, in meerderheid graniet-
gemagerd aardewerk zoals in lagen C en D, zouden de 
meeste paalsporen en huisplattegronden in Pre-Drouwen 
te dateren zijn. Maar misschien hebben deze sporen oor-
spronkelijk veel meer scherven met plantaardige magering 
bevat. Vanwege de mogelijkheid van selectieve degradatie 
(zie paragraaf 5.3) is niet uit te sluiten dat deze sporen en 
structuren ouder zijn dan de hierin aangetroffen scherven 
doen vermoeden, en uit laat SW2 dateren.
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Fig. 20.2 – De relevante grondlagen 
voor SW.

Fig. 20.3 – De relevante grondlagen
voor Pre-Drouwener TRB.
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Fig. 20.4 – Periodekaart voor SW/Pre-Drouwener TRB.



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

412

BEWONING TIJDENS SW EN PRE-DROUWENER TRB DEEL V – HOOFDSTUK 20

413

globale ligging geul

meestal droog terrein

vernat gedurende SW/Pre-Drouwen

huisplattegrond

vak met runderhoefindrukken

SW-kuil 1

mogelijke rituele depositie

(mogelijk) graf

overig grondspoor

paalspoor

-4,20



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

414

BEWONING TIJDENS SW EN PRE-DROUWENER TRB DEEL V – HOOFDSTUK 20

415

Palen
In wp. 89-17 zijn de restanten van twee dunne palen (dia-
meter 8 en 10 cm, houtsoort onbekend) gevonden. Zij wa-
ren in de Afvallaag (door laag C) ingedreven. De eerstge-
noemde was afgedekt door de Unio II. Kennelijk is die paal 
dus ouder. Direct boven de oostelijke paal was de Unio II 
opgeruimd en lag Cardiumklei. Vermoedelijk behoorden 
beide tot Pre-Drouwen. Hun functie is onbekend.

Een grote kuil
Direct ten oosten van het grafveld bevond zich een grote 
halvemaanvormige kuil; SW-kuil 1 (sp. 90-190; fig. 20.5). 
Deze kwam tussen 2,94 en 3,00 m -NAP onder Ero2 te 
voorschijn. De noord-zuid gerichte kuil tekende zich dui-
delijk in het dekzand af, maar de contouren waren vaag. De 

kuil was ca. 6 m lang, 2 m breed en komvormig verdiept tot 
maximaal 4,01 m -NAP. In de profielen was met moeite 
een vage gelaagdheid te bespeuren met meer en minder 
lichtbruinbeige zandniveaus. Onder de kuil was een lichte 
uitspoelingswaas aanwezig.
Naast wat natuursteen en vuursteen bevatte de kuil 51 
scherven (162 g), waarvan er 45 (deels) plantaardig gema-
gerd zijn (waaronder de in fig. 5.16 afgebeelde SW-scherf 
736). Gelet op het grote aantal scherven met plantaardige 
magering is deze kuil globaal gelijktijdig met laag B en in 
(laat) SW2 te dateren. Kuil 1 werd oversneden door graf 3 
en mogelijk graf V, en is dus ouder dan deze onderdelen van 
het SW-grafveld.
Een functionele relatie met het SW-grafveld lijkt onwaar-
schijnlijk. Misschien was kuil 1 een drenkkuil.

A

A

B

graf 3

mogelijk graf V

B

0 1m

Fig. 20.5 – SW-kuil 1.
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Runderhoefindrukken
Alleen in wp. 89-17 zijn runderhoefindrukken uit SW/Pre-
Drouwen opgemerkt, dankzij de witte zandlensjes in de Af-
vallaag. De met wit zand gevulde runderhoefindrukken 
tekenden zich direct daaronder in het grijze zand af.
In één van de tien vakken met runderhoefindrukken be-
vonden zij zich in de top van laag A (ingetrapt vanuit laag B 
of eventueel laag C), in twee vakken in het midden van laag 
B (ingetrapt vanuit laag B of eventueel laag C), in drie vak-
ken in de top van laag B (mogelijk ingetrapt vanuit laag C) 
en in vier vakken in laag C (steeds ingetrapt vanuit deze 
laag). Runderhoefindrukken die vanuit laag D zijn inge-
trapt, zijn niet herkend.
De aangetroffen runderprenten vormen eenduidige bewij-
zen voor de aanwezigheid van vee, in elk geval ten tijde van 
laag B (laat SW2) en later (Pre-Drouwener TRB), toen dit 
terreingedeelte de oeverzone vormde. Het vee zal ter plaat-
se gedrenkt zijn.

Verspreiding van de grondsporen
Bij de beoordeling van het verspreidingsbeeld van de grond-
sporen (zie fig. 20.4) moet rekening gehouden worden met 
het volgende. Pas in de loop van 1989 werd duidelijk dat de 
oudste grondsporen niet altijd al op het hoogste dekzandni-
veau zichtbaar waren (zie paragraaf 1.4.4). Alleen in het 
zuidoostelijke deel van de werkputten van 1989 en in alle 
werkputten van 1990 is het dekzand systematisch dieper 
machinaal onderzocht op het voorkomen van grondsporen. 
Wel is in het westen, in wp. 86-1 en -2, het dekzand tot in 
de B-horizont verdiept en gezeefd, waarbij steeds ook het 
ontstane vlak beoordeeld is. De overige werkputten zijn 
mogelijk niet diep genoeg onderzocht om alle aanwezige 
grondsporen te ontdekken. Ter relativering moet gezegd 
worden dat in de werkputten van 1989 en 1990 de meeste 
grondsporen uit SW/Pre-Drouwen wel al zichtbaar waren 
op het vlak waarin zich ook de laatneolithische eergetouw-
krassen aftekenden. Daarom is het niet aannemelijk dat op 

de plaatsen waar SW/Pre-Drouwener grondsporen bijna ge-
heel lijken te ontbreken, zoals in het westen van P14, nog 
grote concentraties onopgemerkte grondsporen liggen. De 
bijna complete afwezigheid van oude grondsporen aldaar is 
evenmin te verklaren door erosie, omdat uit de profielen 
van wp. 84-1 t/m -6 blijkt dat het onderste traject van de 
OAL nog regelmatig aanwezig was.

Het is daarom waarschijnlijk dat figuur 20.4 inderdaad het 
oorspronkelijke verspreidingspatroon redelijk weergeeft. 
Hoewel SW/Pre-Drouwener grondsporen vanwege aftop-
ping ongetwijfeld ondervertegenwoordigd zullen zijn op de 
hoogste delen van de kruin (westelijk van de huisplatte-
gronden), zal het zwaartepunt dichter bij de rivier gelegen 
hebben. Daar lag het grafveld en, in elk geval iets westelij-
ker, maar vermoedelijk ook ten zuiden ervan, stonden hui-
zen. De afwezigheid van SW/Pre-Drouwener grondsporen 
in het uiterste oosten (in wp. 84-7, wp. 87-1 en -6) is het 
gevolg van erosie. Hier was het gele dekzand al in de Vroege 
Bronstijd of eerder getopt. Ook de relatieve schaarste aan 
SW/Pre-Drouwener sporen in het centrum en het noord-
westen van de werkputten van 1990 is op erosie terug te 
voeren. Het gele dekzand dagzoomde hier direct onder de 
bouwvoor.

20.5 Vondsten

Met zijn vele tienduizenden SW/Pre-Drouwener vondsten 
is Schokland-P14 één van de rijkste vindplaatsen uit de 
periode Vroeg-Neolithicum t/m Midden-Neolithicum A. 
Wp. 89-17 is van uitzonderlijk belang (zie hoofdstuk 4). Met 
behulp van technologische kenmerken (met name magering) 
van de meest modegevoelige vondstgroep, het aardewerk, is 
binnen de rijkste vondstlaag binnen deze werkput, de Afval-
laag, een chronostratigrafie aangetoond. Vervolgens is op 
basis van scherfaantallen en scherfhoeveelheden, parame-
ters die geen intrinsieke aardewerkvariabelen vormen, de 
chronostratigrafie binnen de Afvallaag op hoofdlijnen ge-
reconstrueerd (lagen A-C). Als het vondstmateriaal volgens 
die lagen ingedeeld en geanalyseerd wordt, zijn zowel in het 
aardewerk, als ook in het vuursteen en in het bot allerlei 
trends te herkennen, die goed te rijmen zijn met bekende 
ontwikkelingen elders. De globale geldigheid van de gere-
construeerde lagen wordt ook op hoofdlijnen ondersteund 
door 14C-dateringen. De trends zetten door in laag D (Unio 
II) en enigszins in laag E (DG2, met een component ver-
spoelde SW/Pre-Drouwener vondsten).

Aardewerk
Het SW/Pre-Drouwener aardewerk is in hoofdstuk 5 uitge-
breid besproken. Dankzij de analyse van 3179 scherven, een 
selectie uit 20.533 SW/Pre-Drouwener scherven uit wp. 
89-17, konden nog eens 7698 scherven van elders van P14 
op typologische en technologische gronden aan SW/Pre-
Drouwen worden toegeschreven. De aantallen zijn exclu-
sief gruis (scherven kleiner dan 2 cm).
Het aardewerk uit lagen A-E van de Afvallaag in wp. 89-17 
is op stratigrafische gronden globaal nader aan een fase toe-

Fig. 20.6 – Runderhoefindruk in de Afvallaag in wp. 89-17.
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wijsbaar, maar dan wel als algemene vondstgroep uit een 
laag, en niet of zelden als individuele scherf. Individuele 
scherven kunnen als gevolg van allerlei processen verplaatst 
zijn. Verplaatste scherven zijn echter zelden herkenbaar, 
omdat hun technologische en typologische kenmerken niet 
of nauwelijks fase-specifiek zijn. Het aardewerk van buiten 
wp. 89-17 is niet nader te dateren, afgezien van enkele uit-
zonderingen (zekere Pre-Drouwener scherven), omdat daar 
geen chronostratigrafische onderverdeling mogelijk is.

In eerdere SW-faseringen is uitgegaan van een lang doorlo-
pen van SW, en van een drie-, een vier-, of een vijfdeling. Ik 
hanteer een tweedeling, SW1 en SW2 (waarschijnlijk onder 
te verdelen in SW2a en SW2b), en ga uit van een uit SW2 
voortkomende vroegste fase van de TRB-Westgroep (zie 
paragrafen 5.4.5 en 5.7). Dat is de Pre-Drouwener TRB-
fase, verkort aangeduid als Pre-Drouwen. In Pre-Drouwen 
is de SW-traditie nog dominant aanwezig. De SW-traditie 
is zelfs nog in de Drouwener en Havelter TRB-aardewerk 
herkenbaar (en ook in het aardewerk van de Vlaardingen-
cultuur, dat echter niet op P14 gevonden is).

Op P14 komt, vooral in laag A, aardewerk uit SW1 voor, en 
tevens materiaal uit de eerste helft van SW2; 14C-daterin-
gen en technologische en typologische kenmerken wijzen 
hierop. Maar die kenmerken zijn te weinig specifiek om in-
dividuele scherven te onderscheiden van jonger SW2-aar-
dewerk, dat eveneens in laag A gevonden is. Er zijn dus 
geen aparte SW1- en vroege SW2-vondstgroepen te isole-
ren.

Het meeste SW/Pre-Drouwener aardewerk uit wp. 89-17 is 
jonger dan dat van Swifterbant-S3 (De Roever 2004), een 
SW2-vindplaats op een oeverwal. Voor het jongste traject 
van SW2 vormt P14, laag B, de typesite. De belangrijkste 
verschillen met ouder SW2 zijn de afwezigheid van knob-
belbodems, het voorkomen van vlakke bodems, nauwelijks 
versiering aan de binnenkant van de rand, en meer versie-
ring aan de buitenkant van de rand (met name gaatjes en 
diepe ronde indrukken). Dit latere SW-aardewerk is over 
het algemeen minder grof van uitvoering, en overwegend 
plantaardig gemagerd, vaak in combinatie met granietma-
gering.

Een deel van het materiaal uit laag C en dat uit lagen D en 
E hoort in de Pre-Drouwener fase thuis. Desondanks zijn 
van heel P14 maar 48 scherven van 30 potten met zekerheid 
aan Pre-Drouwen toe te schrijven. Overigens behoort 
waarschijnlijk minimaal een kwart van het aardewerk dat 
zeker TRB is, maar typologisch ook jonger TRB kan zijn, 
eveneens tot Pre-Drouwen. Ook voor Pre-Drouwen is P14 
de typesite. De belangrijkste onderscheidende kenmerken 
zijn de aanwezigheid van touwversiering, bakplaten met 
vingertopindrukken op de rand, en bakplaten of ondiepe 
platte schaaltjes met licht opgetrokken randen. Karakteris-

tieken die dit aardewerk gemeen heeft met later TRB, zijn 
hals- en buikfranje in diepsteken of groeflijnen, en kraag-
flessen. Dit zekere Pre-Drouwener aardewerk is dikwijls 
mineraal gemagerd, maar plantaardige magering komt nog 
voor.

Van typologische hiaten lijkt geen sprake te zijn. Daar moet 
wel bij gezegd worden, dat langdurige afwezigheid niet of 
nauwelijks uit het SW/Pre-Drouwener aardewerk af te lei-
den is. Dit aardewerk laat namelijk geen indeling in kort-
stondige fasen toe, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Drou-
wener en Havelter TRB.

Verspreiding van het aardewerk
Het SW/Pre-Drouwener aardewerk buiten wp. 89-17 zal 
dezelfde grote tijdsdiepte hebben als het materiaal uit wp. 
89-17, maar is, zoals gezegd, niet nader chronostratigra-
fisch onder te verdelen. Voor de kruin komt hier nog een 
zeer belangrijke vertekenende factor bij, namelijk selectieve 
degradatie door vorst in de grond waardoor een zeer groot 
deel van het plantaardig gemagerde aardewerk verloren is 
gegaan (zie paragraaf 5.3). Dit betekent dat met name SW2 
op de hogere delen van P14 zwaar ondervertegenwoordigd 
is. Voorts werden bij het opschaven van dieper gelegen 
zandvlakken in wp. 84-1 t/m -6 en in het zuidwesten van 
wp. 90-4 t/m -6 scherven aangesneden die boterzacht wa-
ren en niet geborgen konden worden. Hoger op de kruin is 
dit fenomeen niet opgemerkt. Het is onduidelijk welk pro-
ces hiervoor verantwoordelijk is (wisselende grondwater-
standen?), in welke mate dit heeft geleid tot ondervertegen-
woordiging van waarschijnlijk vooral SW/Pre-Drouwener 
aardewerk, en of ook dit proces juist weer het plantaardig 
gemagerde aardewerk extra zwaar heeft getroffen.2

Het verspreidingsbeeld van het SW/Pre-Drouwener aarde-
werk (fig. 20.7) en van het zekere en waarschijnlijke Pre-
Drouwener aardewerk samen (fig. 20.8) is niet alleen door 
de net genoemde postdepositionele processen beïnvloed. 
Ook de volgende factoren spelen een belangrijke rol:
– De erosie van de kruin, waardoor de hoogste delen nau-

welijks vondsten hebben opgeleverd (vergelijk fig. 14.5).
– Direct samenhangend met het vorige punt, de bewaard 

gebleven dikte van de Akkerlaag/Erosielaag 1. Deze la-
gen bestaan uit verploegd en afgespoeld zand dat ooit de 
eerste decimeters vormde onder het SW/Pre-Drouwener 
loopvlak, en waarin het meeste afval uit die periode ge-
accumuleerd zal zijn. Er is op de kruin dan ook sprake 
van een directe relatie tussen de vondstdichtheden en de 
dikte van de Akkerlaag/Ero1 (vergelijk fig. 20.7 en fig. 
17.2); hoe dikker dit pakket, hoe meer vondsten.

– De wijze van opgraven. In het zuidwesten, waar veel la-
gen machinaal zijn onderzocht, zijn de vondstdichthe-
den opvallend geringer. Het sterk vertekenende effect 
van deze grove verzamelwijze wordt pijnlijk duidelijk in 
wp. 87-4, waar de Akkerlaag/Ero1 machinaal is onder-

2 Overigens waren ook de scherven van de Larenpot (fig. 11.1), die niet 
in een zandige context gevonden zijn maar in een kleilaag onder broek-

veen, ten tijde van de ontdekking zeer zacht. Dit aardewerk was niet 
plantaardig gemagerd.
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zocht. Deze put heeft ten opzichte van met name de aan-
grenzende wp. 87-1 veel lagere vondstdichtheden.

 Het valt niet eens zo op dat ondanks dezelfde opgra-
vingsmethode de vondstaantallen in de werkputten van 
1989 en 1990 ook aanmerkelijk lager zijn dan die van 
wp. 87-1. Dit is het gevolg van het desastreuze diepere 
ploegen in het najaar van 1988 of de winter van 1989 (zie 
paragraaf 1.4.2). Hierdoor zijn niet alleen graven en an-
dere grondsporen verploegd, maar zijn ook grote delen 
van de resterende Akkerlaag, de meest vondstrijke laag 
op de kruin, verloren gegaan.

Het verspreidingspatroon van het zekere en waarschijnlijke 
Pre-Drouwener aardewerk is vergeleken met dat van het 
SW/Pre-Drouwener aardewerk veel ijler, maar beide tonen 
in essentie hetzelfde beeld. Daarom richt ik mij verder al-
leen op het rijkste verspreidingspatroon (fig. 20.7).
De vondstdichtheden zijn in het oosten hoog, in het noord-

westen ook nog vrij hoog, en in het westen en zuidwesten 
laag. Het verspreidingsbeeld doet op het eerste gezicht ver-
moeden dat de grootse vondstconcentraties in het oosten 
gelegen hebben, nabij de Vecht. Wp. 89-17 springt er met 
zijn grote dichtheden uit, en is vermoedelijk in dit opzicht 
representatief voor de elders opgeruimde SW/Pre-Drouwe-
ner oeverzone.
Het is evenwel nauwelijks of niet te bewijzen dat dit beeld 
de oorspronkelijke situatie weerspiegelt. Het probleem be-
treft de onderlinge vergelijkbaarheid van vondstdichtheden 
in ruwweg de oostelijke helft van de zandkop op P14 versus 
de westelijke. Het volgende illustreert dit:
– de zone waar de Akkerlaag/Erosielaag 1 het dikst is (zie 

ook de hoogtelijn van 2,90 m -NAP in fig. 17.2, die glo-
baal de maximale omvang van het akkerterrein aangeeft), 
is in het zuiden van de werkputten van 1990 wel opgegra-
ven, maar in wp. 89-5 nog niet bereikt – die waarschijnlijk 
vondstrijkste zone ligt daar zuidelijker;
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Fig. 20.7 – Verspreiding van SW/Pre-Drouwener aardewerk.
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– het zuidwesten, het gebied met de minste vondsten, is op 
veel grovere wijze onderzocht, wat de schaarste aan vond-
sten deels verklaren kan. Bovendien is de OAL, waarin 
het merendeel van de vondsten uit SW/Pre-Drouwen te-
rechtgekomen zal zijn, hier getopt of geheel opgeruimd 
voorafgaand aan de DG2-afzettingen;

– in wp. 86-1 en -2, de enige locaties in het zuidwesten waar 
wel vlakdekkend is gezeefd, was door prehistorische ero-
sie de OAL (of eventueel de Akkerlaag, als die zich zo ver 
westelijk heeft uitgestrekt) eveneens afwezig;

– in wp. 89-2, met aanzienlijke vondstaantallen, maar toch 
met dichtheden die achterblijven bij die in het westen, 
was de OAL naar het noorden toe steeds meer getopt en 
uiteindelijk geheel verdwenen.

Dat ik toch denk dat het oorspronkelijke zwaartepunt van 
de vondstverspreiding (en de bewoning) in de oostelijke 
helft gelegen heeft, is terug te voeren op de volgende twee 
overwegingen:

– de oeverzone zal in SW/Pre-Drouwen zeer belangrijk 
geweest zijn. De oeverzones uit SW1 en uit SW2a zijn 
geheel opgeruimd. Daarbij zullen veel grondsporen en 
vooral veel vondsten verloren gegaan zijn;

– de afname van SW/Pre-Drouwener paalsporen naar het 
westen toe, die waarschijnlijk reëel is, maakt aanneme-
lijk dat voor de vondstverspreiding hetzelfde heeft gegol-
den.

Vuursteen
Van het vuursteen buiten wp. 89-17 zijn alleen de pijlbewa-
peningen bestudeerd die in de veldcampagnes van 1986-
1990 zijn aangetroffen (met uitzondering van de pijlpunten 
uit WKD3-context; Wilhelm 1996). Een groot deel van de 
onderzochte 30 trapezia en 160 transversalen, en mogelijk 
acht of meer bladspitsen zullen in SW/Pre-Drouwen thuis-
horen. Hun vondstcontext laat een nadere toewijzing aan 
hetzij SW1 of -2, hetzij aan Pre-Drouwen niet toe.
Van der Kroft (1997; integraal opgenomen als bijlage L in 

Fig. 20.8 – Verspreiding van zeker Pre-Drouwener aardewerk en mogelijk Pre-Drouwener aardewerk (TRB-potten 1-21).
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dit boek) heeft al het vuursteen uit de vakken voor het west-
profiel van wp. 89-17 geanalyseerd, en uit de overige vak-
ken van die werkput alleen de werktuigen (geretoucheerde 
artefacten en artefacten met slijp- of gebruikssporen). Zijn 
selectie omvat 6188 afvalstukken en 1608 werktuigen. Het 
totale aantal vuurstenen artefacten in wp. 89-17 schatte hij 
op ruim 32.000 stuks.

Natuursteen
Het natuursteen (exclusief vuursteen) uit lagen A-E van 
wp. 89-17 bestaat uit 12.077 stenen en steentjes (ruim 255 
kg). Het is geanalyseerd door Aalbersberg (1995), aan wie 
het volgende is ontleend.
Van laag A naar laag E nemen de aantallen en gewichten 
per laag af. Per afzonderlijk vak (meterkolom) bezien, neemt 
echter het aantal van laag A naar laag B meestal toe, om in 
laag C geleidelijk af te nemen. Zo’n trend is in de gewichten 
niet zichtbaar.3 Het natuursteen lijkt in elke laag tamelijk 
willekeurig horizontaal verspreid te zijn. De verticale en 
horizontale patronen zijn niet goed te duiden.
Betekenisvolle verschillen in de gesteentesamenstelling van 
de lagen of diachrone trends hierin zijn er niet. In lagen A-
E behoort meer dan de helft van het natuursteen (zowel in 
aantal als gewicht) tot de groep ‘kristallijn’ (graniet, por-
fier, biotiet, gabbro). ‘Metamorf sediment’ (kwartsiet, kwart-
sitische zandsteen) neemt de tweede plaats in met aantal- en 
gewichtspercentages die over het algemeen tussen 15 en 
30% liggen. Bij ordening naar aantal volgen dan op afstand 
‘sediment’ (zandsteen, kalksteen), ‘overig’ (ondetermineer-
bare gesteenten) en ‘metamorf’ (gneis, gneisgraniet). De 
volgorde naar gewicht is over het algemeen ‘metamorf’, ‘se-
diment’ en ‘overig’.

Met slechts 73 stuks (ca. 0,6% van het totale aantal) is het 
aandeel mogelijke en zekere werktuigen erg laag. Dit lijkt 
aan te geven dat met het lokaal aanwezige natuursteen (zie 
hieronder) niet zuinig is omgesprongen. Vanwege de lage 
aantallen is aan de verschillen in het relatieve voorkomen 
van de onderscheiden werktuigtypen geen diachrone bete-
kenis gehecht (zie tabellen 20.2-3). Diachrone verschuivin-
gen in grondstofvoorkeur lijken afwezig te zijn. Complete 
of gebroken kookstenen, klopstenen/retouchoirs en slijpste-
nen dan wel slijp- of maalstenen komen het meest voor. 
Vooral kwartsiet is voor werktuigen gebruikt (ca. 40%), ge-
volgd door graniet (ca. 25%), zandsteen (ca. 20%), kwart-
sitische zandsteen (ca. 5%) en overige gesteentesoorten.
De afslagen zijn van kwartsiet. De bijlfragmenten (gesle-
pen snededelen van afgeplatte Felsoval-beile) zijn eveneens 
van kwartsiet of, incidenteel, van biotiet vervaardigd. Ook 
klopstenen zijn over het algemeen van kwartsiet, zelden van 
gneis of graniet. Voor retouchoirs (platte klopstenen met 
een smal slagvlak) is kwartsiet of kwartsitische zandsteen 
gebruikt. Het enige aambeeld is van gabbro gemaakt. Voor 
slijpstenen is kwartsiet, kwartsitische zandsteen of graniet 
gekozen, terwijl voor slijp-/maalstenen (met minder fijne 
krasjes dan op slijpstenen) vooral graniet, maar ook kwart-
siet, kwartsitische zandsteen of zandsteen gebruikt is. Inci-
denteel is een slijpsteen of een slijp- of maalsteen opnieuw 
benut als klopsteen. Voor kookstenen, herkenbaar aan bar-

sten en hitte-verkleuringen, is graniet en zandsteen geno-
men, en soms kwartsiet.

De gesteentekeuze hangt duidelijk samen met het gebruiks-
doel. Voor slagwerktuigen werd bij voorkeur dicht en hard 
gesteente gekozen dat niet snel uit elkaar spatte. Voor slijp-
stenen en slijp-/maalstenen zijn bijna altijd fijnkorrelige ge-
steenten genomen. Kookstenen zijn meestal van middel- en 
fijnkorrelige graniet of middelkorrelige zandsteen. Grof-

Tabel 20.1 – Natuurstenen werktuigen naar gesteentesoort.

3 In laag A komen vooral in het zuiden in de onderste verzameleenhe-
den opvallend hoge gewichten voor. In laag C-E wisselen verzamel-
eenheden met hoge en lage gewichten elkaar dikwijls af.

graniet
kwartsiet
kwartsitische zandsteen
zandsteen
biotiet
graniet/gneis
gabbro
porfier
niet determineerbaar

totaal

gesteentesoort

19
30
4

15
1
1
1
1
1

73

totaal

12
13
1
7
-
1
-
-
-

34

A

2
10

-
6
1
-
-
1
1

21

B

3
3
2
1
-
-
-
-
-

9

C

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0

D

2
4
1
1
-
-
1
-
-

9

E

afslag
bijl (dissel/hamer)
klopsteen
retouchoir
aambeeld
kooksteen
slijpsteen
slijp-/maalsteen

totaal

werktuigtype

1
3

15
2
1

16
3

10

51

totaal

1
-
6
1
-

10
3
4

25

A

-
3
6
-
-
2
-
1

12

B

-
-
1
1
-
4
-
2

8

C

-
-
-
-
-
-
-
-

0

D

-
-
2
-
1
-
-
3

6

E

afslag
bijl (dissel/hamer)
klopsteen
retouchoir/aambeeld
kooksteen
slijpsteen
slijp-/maalsteen
indet.

totaal

werktuigtype

1
2
2
0
8
1
5
3

22

totaal

-
1
1
-
2
1
3
1

9

A

1
-
1
-
4
-
1
2

8

B

-
-
-
-
-
-
1
-

1

C

-
-
-
-
-
-
-
-

0

D

-
1
-
-
2
-
-
-

3

E

Tabel 20.2 – Zekere werktuigen van natuursteen.

Tabel 20.3 – Mogelijke werktuigen van natuursteen.
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korrelige stenen werden vermeden, waarschijnlijk omdat 
die bij verhitting sneller desintegreerden. Toch is de voor-
keur voor graniet opvallend. Kwartsieten vallen minder 
snel uit elkaar en zijn elders als kooksteen het meest toege-
past (Beuker 1989, 160; Drenth & Kars 1990, 32). De ver-
klaring hiervoor is vermoedelijk dat kwartsiet hier van na-
ture vrij schaars is (zie hieronder), en daarom in de eerste 
plaats voor het soort gereedschappen gebruikt werd waar-
voor graniet geheel ongeschikt is. Als ‘tweede keuze’ kon 
men voor kookstenen wel teruggrijpen op deze lokaal zeer 
veel voorkomende grondstof, al leverde de toepassing van 
graniet meer ongemak op.

Het natuursteen is waarschijnlijk afkomstig uit de lokale 
grondmorene (keizand en keileem). Extractiekuilen zijn op 
P14 niet opgemerkt. Aalbersberg stelde zich voor dat door 
insnijding en door erosie van de Vecht keizand/keileem 
aangesneden kan zijn, waardoor in perioden met lagere wa-
terstand in de oeverzone de stenen letterlijk voor het opra-
pen lagen. Het is overigens niet zeker of deze situatie zich 
werkelijk heeft voorgedaan (zie noot 1).
Vergeleken met bekende, natuurlijke assemblages bevat de 
verzameling van P14 een veel groter aandeel kwarsiet en 
kwartsitische zandsteen. Dit (en de overrepresentatie van 
vuursteen) maakt duidelijk dat men selectief heeft verza-
meld.4 Niet verrassend zijn juist die steensoorten oververte-
genwoordigd waarvan bij voorkeur werktuigen werden ge-
maakt.5

Artefacten van gewei en bot
Voor de uitgebreide beschrijvingen en de objecttekeningen 
van deze categorie zie Gehasse (1995, 237-238, fig. 35). Ik 
noem hier alleen de zes werktuigen van gewei of bot die in 
lagen A-C in wp. 89-17 en uit graf 4 afkomstig zijn. Alleen 
deze kunnen betrouwbaar aan SW/Pre-Drouwen toege-
schreven worden.6 Zij zijn onverbrand en (sterk) verweerd. 
Het betreft:
– een stuk gewei uit graf 4 (boven individu 3), dat te ver-

weerd was voor een functiebepaling;
– een beitel of retouchoir (of een hak?) van bot (rund) uit 

laag A;
– een gewei-afvalstuk uit laag A;
– een gewei-afvalstuk of halffabrikaat uit laag B;
– een priem of mes (pleutsteker?) van gewei uit laag C;

– een geweifragment uit laag C dat het snededeel van een 
bijl zou zijn. Hetzelfde fragment is echter ook in verband 
gebracht met grondbewerking en als graafstok geïnter-
preteerd (Gehasse 1995, 60). Ik vermoed dat het eerder 
om een snededeel van een hak gaat.

Overige zoölogische resten
Het diachrone beeld van het SW/Pre-Drouwener botmate-
riaal berust uitsluitend op vondsten uit wp. 89-17 (met 
name uit lagen A-D). Zoölogisch vondstmateriaal dat bui-
ten wp. 89-17 afkomstig is uit het dekzand en de OAL, zal 
voor het merendeel eveneens tot SW/Pre-Drouwen behoord 
hebben, maar kon niet nader aan een fase worden toegewe-
zen. Wel bevestigt dit materiaal op hoofdlijnen het beeld 
dat uit het bot van wp. 89-17 naar voren komt, met vos en 
aalscholver als enige nieuwe aanvullingen op het soorten-
spectrum (Gehasse 1995, 55-58).

De vondsten uit lagen A-C (zand) en D (Unio II) zijn be-
trouwbaar aan SW/Pre-Drouwen toe te wijzen. Het SW- en 
vooral Pre-Drouwener materiaal uit de laatneolithische laag 
E (DG2) moet verspoeld zijn. De kans op contaminatie met 
laatneolithisch materiaal is in laag E dan ook aanzienlijk 
groter dan in lagen A-D. Omdat verreweg het meeste aar-
dewerk in laag E aan SW/Pre-Drouwen toegeschreven kon 
worden, is aanvankelijk aangenomen dat de overige vondst-
categorieën, inclusief bot, in hoofdzaak eveneens daartoe 
gerekend mogen worden (Gehasse 1995, 52). Dit zal inder-
daad voor de meeste vondstcategorieën gelden, maar ik be-
twijfel of het ook voor het botmateriaal aannemelijk is. Men 
mag er namelijk van uitgaan dat eventueel Pre-Drouwener 
(bot-) materiaal uit laag E verspoeld is uit:
1. een geheel opgeruimde detritusgyttja die direct na de 

Unio II is afgezet,
2. de top van de Unio II (laag D) en
3. hoger gelegen zand (Afvallaag) dat nooit door Unio II 

afgedekt zal zijn geweest.

Als het botmateriaal uit laag E hoofdzakelijk in Pre-Drou-
wen thuis zou horen, verwacht ik voor bot uit laag E (waar-
schijnlijk grotendeels afkomstig uit verspoelde detritus-
gyttja en klei) een minder goede conserveringstoestand 
dan voor bot uit laag D (alleen (humeuze) klei). Detritus-
gyttja is immers zuurder dan klei. Mede vanwege de moge-

4 Geanalyseerde monsters van de lokale ongestoorde gesteentesamen-
stelling ontbreken. De vergelijking met uit de literatuur bekende grind-
samenstellingen van keileemmonsters elders uit Noord-Nederland is 
lastig omdat daarvoor een veel kleinere fractie bekeken is, de gesteente-
soorten anders gegroepeerd zijn en daarin ook vuursteen is betrokken. 
Om toch een vergelijking mogelijk te maken, hoewel met haken en 
ogen, heeft Aalbersberg volgens die literatuurcriteria de P14-gegevens 
gegroepeerd. Laag A lijkt qua samenstelling nog het meest op monster-
type Heerenveen. Het ziet er naar uit dat een deel van het materiaal 
in laag A niet verzameld is, maar er al van nature in voorkwam. Van 
der Kroft (bijlage L, paragraaf L.4.1) merkte op dat laag A naar ver-
houding veel ruw vuursteenmateriaal bevatte. Hij beschouwde een deel 
ervan als natuurlijke aanwezigheid, wat ook geldt voor een deel van 
het natuursteen uit laag A. Het keizand bevindt zich hier enkele deci-

meters onder laag A, de keileem op ca. 0,7-1,0 m onder die laag.
5 Het grote aandeel van de groep ‘kristallijn’ (vooral graniet) in het 

verzamelde materiaal blijft overigens toch opmerkelijk, omdat deze 
groep, die in aantal tweemaal zo belangrijk is als de groep ‘metamorf 
sediment’, voor werktuigen minder vaak gebruikt lijkt te zijn. Maar 
vermoedelijk is vergruisd graniet (van kookstenen) bij het zeven over 
de 4 mm zeef merendeels verloren gegaan, of, voor zover wel bewaard, 
niet meer herkenbaar als afkomstig van kookstenen, en dus onderver-
tegenwoordigd.

6  De andere artefacten van bot of gewei die Gehasse toewees aan de pe-
riode SW t/m WKD2, zijn afkomstig uit laag E of uit andere contex-
ten met ook veel jonger materiaal. Ik acht het waarschijnlijker dat die 
andere artefacten alle laatneolithisch zijn (zie verder onder ‘overige 
zoölogische resten’).
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lijkheid van een verspoelde component die oorspronkelijk 
in zand (Afvallaag) heeft gelegen, zou een deel zelfs heel 
wat slechter bewaard kunnen zijn. De conserveringsgraad, 
afgeleid uit de verhouding onverbrand:verbrand zoogdier-
bot (zie tabel 20.4), is voor het bot uit laag E (92:12) echter 
juist veel beter dan voor dat uit laag D (35:61). Dit pleit er-
voor dat het meeste bot uit laag E jonger is dan Pre-Drou-
wen. Hoogstwaarschijnlijk stamt het vooral uit het Laat-
Neolithicum. Ik laat daarom het honderdtal vondsten uit 
laag E buiten beschouwing. De consequenties voor Gehas-
ses conclusies zijn overigens gering (zie noot 7).

Gehasse (1995, 28, 51) beschouwde het botmateriaal als 
gedumpt slacht- en consumptie-afval.
De botaantallen volgen hetzelfde ruimtelijk-diachrone pa-
troon van toename en afname als het aardewerk (ibidem, 
41, fig. 7).
Gehasse maakte duidelijk dat pre- en postdepositionele ver-
weringsprocessen voor het botmateriaal uit wp. 89-17 een 
grote rol gespeeld hebben, waardoor bijvoorbeeld in lagen 
A-C kleine zoogdieren oververtegenwoordigd, en grote zoog-
dieren ondervertegenwoordigd zijn. Voor laag D geldt het 
omgekeerde (Gehasse 1995, 28-35).7 Het bot is over het al-
gemeen sterk verweerd. Dit maakt dat de antropogene spo-
ren (snij- en slachtsporen) niet of nauwelijks zichtbaar zijn. 
De sterke fragmentatiegraad is nog funester voor de deter-
minatiemogelijkheden. Van de 22.708 botten en botfrag-
menten kon Gehasse slechts 1147 stuks op soort brengen. 
Voor het zoogdierbot uit de zandlagen A-C was dat ca. 5%, 
voor dat uit laag D, een kleilaag, lag het percentage aan-
merkelijk hoger, ca. 21%, maar de vondstaantallen zijn ge-
ring (96 stuks).

Niet alleen is veel botmateriaal verloren gegaan, ook het 
oorspronkelijke patroon in soorten en skeletelementen is dus 
vertekend. De mate waarin blijft echter onduidelijk.
Aspecten die niet te achterhalen zijn, zijn “het werkelijke 
gebruik dat van de dieren werd gemaakt, welke strategieën 
daaraan ten grondslag lagen [bijvoorbeeld jachtmethoden], 
het absolute belang van jacht en veeteelt, het absolute be-
lang van de aanwezige soorten, de grootte en de samenstel-
ling van de veestapel, het totale spectrum aan activiteiten 

rond de voedselvergaring en -bereiding, de samenstelling 
van het menu en de werkelijke diachrone verandering” (Ge-
hasse 1995, 35). Deze beperkingen gelden ook voor de la-
tere bewoningsperioden van P14 (en natuurlijk ook voor 
vindplaatsen elders).

– Zoogdieren (Gehasse 1995, 40-54, fig. 8)
Gehasse onderscheidde drie hoofdcategorieën: wild, var-
ken en gedomesticeerde dieren. De categorie varken omvat 
zowel wild als gedomesticeerd; de botten van wild zwijn en 
huisvarken zijn niet of nauwelijks uit elkaar te houden van-
wege de sterke fragmentatiegraad.
Het botmateriaal uit lagen A-C vertoont nauwelijks ver-
schillen in de verhouding tussen wild, varken en gedomes-
ticeerd, of in de diersoorten. Wild en varken domineren in 
lagen A-C over gedomesticeerd, en wild over varken. Zelfs 
als alle varkensbotten aan tamme varkens zouden hebben 
toebehoord, is het aandeel wild nog ongeveer gelijk aan het 
aandeel gedomesticeerde soorten. Pas in laag D, waarin 
maar vier soorten zijn herkend (rund, varken, bever en wild 
(?) paard) neemt het aandeel van wild af ten gunste van ge-
domesticeerd. Dit verschil kan echter terug te voeren zijn 
op de zeer lage vondstaantallen (met slechts 20 op soort ge-
brachte elementen) en hoeft de werkelijke situatie niet te 
weerspiegelen (Gehasse 1995, 40-41).
Ook zonder edelhertgewei (het overgrote deel van de aan-
getroffen edelhertresten) blijft de bovengenoemde tendens 
zichtbaar (vergelijk tabel 20.5 met tabel 20.6).
Binnen het wild (zonder varken) domineert telkens bever 
over edelhert en over het algemeen edelhert over de overige 
soorten, ook als de geweifragmenten niet meegeteld wor-
den. De overige, wat vaker aangetroffen soorten zijn eland, 
ree, otter en marter. Wilde kat, das, bunzing, bruine beer 
en wild paard zijn met zeer kleine botaantallen vertegen-
woordigd. Klein wild domineert over groot wild. Gehasse 
nam aan dat vooral op klein wild werd gejaagd, temeer om-
dat de nabije omgeving een grotere draagkracht had voor 
bever en andere pelsdieren dan voor het grote jachtwild.
Slechts tweemaal (laag B) kon bot met zekerheid aan oer-
rund worden toegeschreven. Over het algemeen zullen de 
runderbotten van gedomesticeerde dieren afkomstig zijn. 
Runderbotten zijn in alle lagen relatief talrijk, maar ontbre-

laag E
laag D

totaal

92 /
35 /

12
61

indet

36 /
17 /

8
59

overig

10 /
- /

-
-

hertachtigen
(excl. gewei)

3 /
- /

1
-

schaap/
geit

9 /
- /

-
-

hond

2 /
- /

-
-

paard

1 /
1 /

-
-

varken

25 /
3 /

-
2

rund

7 /
8 /

-
-

bever

- /
6 /

3
-

Tabel 20.4 – Bot uit lagen D en E; aantallen onverbrand/verbrand bot (gebaseerd op Gehasse 1995, 51-52).

7 Als hiervoor gecorrigeerd wordt, kunnen de verschillen tussen de zand-
lagen en laag D klein zijn. Bovendien verschuift het relatieve belang 
van wild ten opzichte van gedomesticeerd, afhankelijk van de correctie-
percentages. Het zou kunnen betekenen dat jacht iets minder belangrijk 
is geweest dan op basis van de absolute aantallen van het gevonden 

botmateriaal lijkt (zie Gehasse 1995, 34-35). De corrrectiepercentages 
berusten echter op lastig te onderbouwen aannames en blijven arbitrair. 
Vandaar dat Gehasse verder bleef uitgaan van absolute botaantallen 
per diersoort.
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ken in de onderste verzameleenheden binnen laag A. Of 
rund werkelijk belangrijker is geweest dan tam varken is 
echter niet te bepalen, omdat varkensbot meestal niet met 
zekerheid aan huisvarken of wild zwijn is toe te wijzen. 
Hond komt in alle lagen sporadisch voor. Schaap/geit (geit 
is zeker vertegenwoordigd) is zeldzaam in laag C en ont-
breekt in lagen A en D en misschien ook in laag B.8

De fragmentatiegraad is voor de belangrijkste soorten (be-
ver, edelhert, rund en varken) in lagen A-C bijna gelijk en 
weerspiegelt niet zozeer de slacht- en bereidingsmethode, 
als wel pre- en postdepositionele processen (verbranding, 
vertrapping, verwering en sedimentdruk).
In lagen A-C zijn de botten van kleine zoogdieren (bever, 
andere pelsdieren, hond en ree) meestal verbrand, terwijl 
die van grote zoogdieren (rund, edelhert, eland en beer) 

merendeels onverbrand zijn. De verhoudingen onverbrand:
verbrand bot ligt bij middelgrote zoogdieren (varken) tus-
sen die van de eerder genoemde groepen. De kans dat bot-
ten verbrand raken, is voor kleine dieren veel groter dan 
voor grote dieren. Dit is het gevolg van de slachtmethode 
en de bereidingswijze, die voor kleine zoogdieren anders 
zijn dan voor grote dieren.9

Bij het materiaal uit laag D echter bleek dat verband niet zo 
duidelijk, waarschijnlijk door de lage vondstaantallen. Daar-
om is voor deze laag ook weinig te zeggen over de hieronder 
genoemde aspecten.
In lagen A-C zijn de onderlinge verschillen in leeftijdssprei-
ding van de vier belangrijkste diersoorten klein (Gehasse 
1995, 50). Rund en varken zijn met alle leeftijdscategorieën 
aanwezig, wat gebruikelijk is voor gedomesticeerde popula-

laag D
laag C
laag B
laag A

totaal

19
257
459
185

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

schaap/geit
rund en hond

8
30
50
28

(42%)
(12%)
(11%)
(15%)

varken

5
100
144
85

(26%)
(39%)
(31%)
(46%)

pelsdieren

6
108
242
60

(32%)
(42%)
(53%)
(32%)

hertachtigen
en groot wild

-
19
23
12

(7%)
(5%)
(6%)

laag D
laag C
laag B
laag A

totaal

19
285
561
218

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

schaap/geit
rund en hond

8
30
50
28

(42%)
(11%)
(9%)

(13%)

varken

5
100
144
85

(26%)
(35%)
(26%)
(39%)

pelsdieren

6
108
242
60

(32%)
(38%)
(43%)
(28%)

hertachtigen
en groot wild

-
47

125
45

(16%)
(22%)
(21%)

Tabel 20.5 – Zoogdieren uit lagen A-D, zonder gewei. Exclusief paard (1 in laag D). Inclusief hond (1 in laag A, 2 in laag B, 2 in 
laag C) en groot wild (1 beer in laag A, 2 oerrund in laag B). Gebaseerd op Gehasse 1995, 42-53.

Tabel 20.6 – Zoogdieren uit lagen A-D, inclusief gewei. Opmerkingen als bij tabel 20.5.

8 Schaap/geit komt in laag B mogelijk voor (met twee verbrande botjes 
die ook van ree afkomstig zouden kunnen zijn), en zeker in laag C 
(twee botten en een gebitselement). In laag E komt schaap/geit (negen 
botfragmenten) het meest voor, vaker dan rund (zeven botfragmen-
ten), maar het betreft alleen onverbrand bot, reden om aan te nemen 
dat hier eerder sprake zal zijn van laatneolithisch afval, zie tabel 20.4 
en zie de inleiding bij ‘overige zoölogische resten’. Gelet op deze resul-
taten durf ik in tegenstelling tot Gehasse (1995, 59) niet te spreken 
van een diachrone toename van ovicapriden, en daaraan gekoppeld 
evenmin van een aanpassing van de samenstelling van de veestapel in 
Pre-Drouwen als reactie op landschappelijke ontwikkelingen.

9 Het systematisch voorkomen van bepaalde verbrande en onverbrande 
skeletelementen van rund en edelhert (oververtegenwoordiging van ge-
bit en onderpootskelet ten opzichte van lange botten, wat niet geheel te 
verklaren is door de hogere resistentie van de eerste twee genoemde, of 
hun hogere aantallen in het skelet) zou volgens Gehasse (1995, 49) 
kunnen wijzen op villen. Daarbij bleven schedel en onderpootskelet in 
eerste instantie aan het vel vastzitten. Pas bij de leerbewerking werden 
deze skeletdelen verwijderd, waarna de metapodia gefragmenteerd 
werden voor het merg en om geschikt uitgangsmateriaal voor werktui-
gen te verkrijgen. Het afval van leerbewerking en werktuigfabricage 

raakte deels verbrand (wellicht omdat deze werkzaamheden nabij een 
haard werden uitgevoerd). Het karkas daarentegen werd elders uitge-
beend, waarbij de lange botten gebroken werden om het merg te ver-
krijgen. Het slachtafval (inclusief het lange bot) raakte gewoonlijk 
niet verbrand omdat het slachten en uitbenen meestal ver van het 
haardvuur geschiedde. Het vlees werd bereid nadat het goeddeels van 
bot ontdaan was.
Voor varken is geen vergelijkbare systematische tweedeling van ver-
brande en onverbrande skeletelementen gevonden, waarschijnlijk om-
dat aan varkenspoten relatief veel vlees zit, en voor de bereiding af-
huiden en uitbenen minder noodzakelijk zijn. Zeker jonge varkens 
kunnen in hun geheel gebraden zijn. Het etensafval raakte in tegen-
stelling tot het slachtafval wel snel verbrand – eten gebeurde kennelijk 
nabij het vuur. Gehasse zag een bevestiging voor deze praktijk in de 
aanwezigheid van relatief veel verbrande schedel- en gebitsdelen van 
varkens jonger dan twee jaar. Zij ging ervan uit dat oudere varkens 
wel gesegmenteerd en uitgebeend werden (Gehasse 1995, 49-50).
Ook bever lijkt na het villen in zijn geheel bereid te zijn. Zowel het 
bontbewerkingsafval (de schedeldelen en het pootskelet) als de rest van 
het skelet hadden vanwege de nabijheid tot het vuur goede kans om 
verbrand te raken (Gehasse 1995, 50).
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ties (en wat betekenen kan dat huisvarken belangrijker was 
dan wild zwijn). Het edelhert is vertegenwoordigd met zo-
wel (jong-) volwassen als oude dieren, wat gezien wordt als 
aanwijzing voor opportunistische jacht. Bij bever domine-
ren dieren van twee tot vier jaar oud. Dit lijkt juist te wijzen 
op gerichte jacht.

Uit de bewaard gebleven botinhoud van lagen A-C (en, on-
danks de lage aantallen, ook laag D) komt vooral naar vo-
ren dat hier verbrand geraakt slacht- en consumptieafval 
van bever en varken was gedeponeerd, en daarnaast weinig 
onverbrand slacht- en consumptie-afval van rund en var-
ken. Vanwege het veelvuldig voorkomen van slacht-, snij-, 
bewerkings- en brandsporen dacht Gehasse (1995, 51, 58) 
ook aan deels verbrand geraakt werktuigfabricage-afval 
(rund en edelhert) en leer- en bontbewerkingsafval (rund, 
edelhert en bever).10

Gehasse (1995, 33, 35, 58) benadrukte dat (anders dan de 
absolute aantallen voor enkele fasen suggereren) niet vast 
staat dat veehouderij voor de voedseleconomie onderge-
schikt was aan jacht. Wel is duidelijk dat jacht, en met name 
de jacht op pelsdieren, belangrijk moet zijn geweest. Dat de 
dieren voedsel en vet leverden, en huiden (kleding), pezen 
(bindmateriaal), bot en gewei (werktuigen) is aannemelijk 
of bewezen. Onbekend blijft het belang van hun secundaire 
producten (mest, melk, wol, en trekkracht).

– Vogels en vissen (Gehasse 1995, 54-55)
De aantallen vogel- en visbotjes zijn veel geringer dan op 
grond van de mogelijkheden van het omringende land-
schap te verwachten is. Gehasse (1995, 58) zocht de verkla-
ring in taphonomische processen (vis- en vogelbotten zijn 
kleiner en fragieler dan zoogdierbotten en vergaan sneller) 
en opperde als alternatieve mogelijkheid dat vogels en vis-
sen elders op de vindplaats of zelfs op een andere locatie 
verwerkt zouden kunnen zijn. De opgravingsmethode (te 
grofmazig gezeefd?) kan ook een rol gespeeld hebben.
Voor zover te determineren, behoren de vogelbotjes (zeven 
stuks in lagen A-C, afwezig in D) toe aan eendachtigen en 
een roofvogel (havik of buizerd?). Bij de visresten (n = 267) 
omvat het soortenspectrum paling, karperachtigen, snoek, 
baars, meerval, dunlipharder, bot, platvis (waarschijnlijk 
eveneens bot) en zalm. Karperachtigen, snoek, paling en 
platvis komen relatief vaak voor. De bijna-afwezigheid van 
visbot in laag D (n=2) is terug te voeren op de opgravings-
methode (laag D is niet gezeefd zoals lagen A-C, maar ge-
troffeld). De vondstaantallen zijn over het algemeen te 
klein om aan de diachrone verschillen in soortaantallen be-
tekenis toe te kennen, met één uitzondering. In laag C be-
staat bijna de helft van het visbot uit snoek. Een relatief 
groot deel ervan is onverbrand en bestaat uit kopdelen.

Gehasse (1995, 54) hield het bij deze constateringen en 
ging niet in op mogelijke verklaringen voor de oververte-
genwoordiging van snoek, met ook nog eens zoveel onver-

brande (niet gegeten) delen. Ik denk dat de verklaring ligt 
in de westwaartse verplaatsing van de oeverzone, in combi-
natie met de snellere afdekking door gyttja-achtig/kleiig 
zand van het materiaal in laag C, een omstandigheid die 
vergeleken met laag A-B gunstiger is voor de conservering. 
Ik vermoed dat grote vissen zoals snoek over het algemeen 
direct aan de oever al van de kopdelen werden ontdaan, ter-
wijl kleinere vissen meestal in hun geheel bereid werden. 
Het bovenstaande verklaart misschien eveneens waarom 
pas in laag C (SW2 en Pre-Drouwen) ook andere grote vis-
sen zoals meerval en zalm vertegenwoordigd zijn, en waar-
om het aandeel van kleinere vissen in laag C is afgenomen. 
Ik denk dus niet dat snoekvisserij toen pas relatief belang-
rijk is geworden, maar dat ook al in eerdere perioden op 
P14 gericht gevist werd op grote soorten, en met name op 
snoek (vergelijk Beerenhout 2001a; 2001b).

Botanische resten

– Granen (Gehasse 1995, 59-60, 63-64)
Sporadisch zijn verkoolde graanresten in lagen A-C aange-
troffen; een stengellid van emmertarwe (laag A), een korrel 
van in het kaf verkoolde naakte gerst (laag B) en een korrel 
naakte gerst (laag C). Uitgebrande indrukken van beide 
soorten zijn bovendien in doorgeslepen SW/Pre-Drouwe-
ner scherven van P14 gevonden. Het enige voorbeeld uit 
wp. 89-17 is een scherf uit laag A, met een negatief van een 
korrel naakte gerst. Of graan bewust als magering gebruikt 
is, valt echter te betwijfelen. Verkoolde gerst komt ook voor 
in een SW/Pre-Drouwener paalspoor (Gehasse 1995, tab. 
4.29).
Graanpollen uit zekere of aannemelijke SW/Pre-Drouwe-
ner contexten (dekzand, OAL, en laag C) wijzen op dors-
activiteiten en niet zozeer op het oogsten van graan, waarbij 
maar weinig pollen vrijkomt. Ook in de zandige basis van 
de DG2 in wp. 87-7, die voor een groot deel bestaat uit van 
de f lanken afgespoeld materiaal (wat gebeurd is in het 
Laat-Neolithicum), is graanpollen van het tarwetype en 
het gersttype gevonden (Gehasse 1995, diagram XV, sp. 
428). In dit niveau zijn eveneens sporen aangetroffen van 
levermossoorten die indicatief zijn voor vochtige akkers en 
stoppelvelden op lemige zandgronden (ibidem, 103). Bij de 
mossporen en het graanpollen uit dit zandige DG2-traject 
gaat het waarschijnlijk om verplaatst materiaal, dat moge-
lijk eveneens bij de SW-bewoning behoort. Hetzelfde geldt 
voor stuifmeel van het tarwetype dat in de zandige basis 
van de DG2 in wp. 89-2 is opgemerkt (ibidem, 102).
Gehasse (1995, 60) veronderstelde op basis van deze gege-
vens dat in SW/Pre-Drouwen op P14 zelf, of op de zandrug 
ten westen ervan, een akker heeft gelegen die met spade, 
hak of graafstok bewerkt werd.

– Akkeronkruiden en tredplanten (Gehasse 1995, 61)
Stuifmeel en onverkoolde zaden van enkele soorten die te-
genwoordig worden opgevat als akkeronkruiden en tred-

10 Gehasse (1995, 58) noemde ook afvalverbranding, maar bewuste 
afvalverbranding is lastig of niet aantoonbaar. Het regelmatige voor-

komen van onverbrand bot is overigens ook een argument tegen even-
tueel (structureel) gebruik van bot als brandstof.
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planten, zouden de gedachte aan een akker kunnen verster-
ken. Hun zeggingskracht is echter gering. Het is vaak niet 
uit te sluiten dat het om contaminatie gaat. Zouden zij ze-
ker prehistorisch zijn, dan kunnen de aangetroffen soorten 
niet alleen op of nabij een eventuele akker gegroeid hebben, 
maar eveneens op natuurlijke standplaatsen.

– Verzamelde planten (Gehasse 1995, 61)
Verkoolde en onverkoolde resten van vooral hazelnootdop-
pen en incidenteel eikeldoppen, en van braampitten en wa-
ternootstekels, maken aannemelijk dat de noten en vruch-
ten verzameld, verwerkt en gegeten zijn. Hazelnoten ko-
men in lagen A-D (en E) veelvuldig voor en waternootresten 
incidenteel in lagen B en C (en E). Braampitten en eikels 
zijn niet in wp. 89-17, maar wel in lagen elders met overwe-
gend SW/Pre-Drouwener afval (dekzand, OAL) in zeer 
kleine aantallen gevonden.

– Houtskool (Gehasse 1995, 61-63).
Houtskool uit de Afvallaag zal voornamelijk afkomstig zijn 
van brandhout. Vooral els (tot tweederde van het totaal), 
maar ook eik en wilg zijn gebruikt, en in mindere mate ha-
zelaar, vuilboom en iep. Zeldzaam in het houtskoolspec-
trum uit de lage A-D (en E) zijn es, sleedoorn en spaanse 
aak. Het belang van eik neemt in de laag D (en E) af ten 
gunste van wilg. Gehasse bracht dit in verband met veran-
deringen in het lokale bosbestand; de keuze lijkt vooral een 
afspiegeling van wat lokaal het meest voorhanden was.
In SW/Pre-Drouwener paalsporen is enig houtskool van 
els, es, iep en hazelaar aangetroffen, maar de overgrote 
meerderheid is van eik afkomstig. Dit grote verschil met de 
soortensamenstelling uit de Afvallaag doet vermoeden dat 
het hier slechts voor een klein deel om nederzettingsruis 
gaat. Waarschijnlijk is bij voorkeur eik als bouwhout ge-
bruikt en betreft het hoofdzakelijk houtskool dat afkomstig 
is van verbrande eiken staanders van huizen. De onder-
zochte monsters waren overigens afkomstig uit paalsporen 
die uitzonderlijk rijk waren aan houtskool.

20.6 Synthese

P14 is tijdens SW/Pre-Drouwen langdurig bewoond ge-
weest; meer dan duizend jaar, veel langer dan enig andere 
vindplaats in ons land uit die tijd. Het reconstrueren van de 
bewoningsgeschiedenis tijdens deze periode is allesbehalve 
eenvoudig. Het beschikbare bodemarchief is zeer incom-
pleet; getekend en vertekend door verwering (taphonomi-
sche processen, selectieve degradatie), bioturbatie, latere 
menselijk activiteiten en vooral door erosie. Van het terrein 
dat op P14 destijds beschikbaar was voor bewoning, is maar 
een klein deel onderzocht. Het waarschijnlijk interessantste 
gebied, de gehele oeverzone van de Unio-I-geul en het over-
grote deel van die van de Unio-II-geul, was al in de prehis-
torie opgeruimd.11

Voor de reconstructie bieden de grondsporen op de zand-
kop en de vondsten (merendeels secundair afval) uit wp. 
89-17 de belangrijkste ingangen.
Op de kruin is het SW/Pre-Drouwener loopniveau door 
erosie verdwenen. Alleen van de diepst ingegraven grond-
sporen is nog wat over. Op basis van de scherveninhoud en 
mageringskarakteristieken (het aandeel mineraal gemager-
de scherven ten opzichte van scherven met plantaardige 
magering) is slechts één kuil, die tevens de diepste was, re-
delijk betrouwbaar aan een fase (SW2) toewijsbaar. De 
overige sporen, inclusief de paalsporen van de huisplatte-
gronden, lijken op basis van deze grove dateringsmethode 
overwegend relatief laat te zijn (Pre-Drouwen). Deze uit-
komst kan vertekend zijn door selectieve degradatie, wat 
betekent dat de paalsporen en de huisplattegronden ouder 
zouden kunnen zijn (SW2). Voorts zijn enkele graven dank-
zij dateringen van tandemail betrouwbaar 14C-gedateerd.
De SW/Pre-Drouwener vondsten op de kruin zijn vaak niet 
als zodanig herkenbaar. Voor zover zij dat typologisch of op 
lithostratigrafische gronden wel zijn, zijn zij slechts bij hoge 
uitzondering toe te wijzen aan een specifieke fase. De vond-
sten van de kruin zijn dus nauwelijks bruikbaar voor een 
gedetailleerd chronologisch beeld. Daar komt nog bij dat 
de kruin deels getopt is en dat als gevolg van selectieve de-
gradatie met name een groot deel van het aardewerk uit 
SW2 (het plantaardig gemagerde aardewerk) vergaan zal 
zijn. Het verspreidingsbeeld is dus zeer incompleet.

Wp. 89-17 lag alleen gedurende laat SW2 en Pre-Drouwen 
nabij en binnen de oeverzone. De eerdere oeverzone lag 
veel oostelijker, maar deze is bij een beddingverlegging ge-
heel opgeruimd. Wp. 89-17 verschafte naast enkele grond-
sporen een overstelpende hoeveelheid vondstmateriaal met 
een zeer grote tijdsdiepte. Zoals bijna alle vondsten van P14 
gaat het om secundair afval. Via een arbeidsintensieve om-
weg zijn in wp. 89-17 enkele globale tijdshorizonten onder-
scheiden: lagen A (SW1-2), B (laat SW2), C (laat SW2 en 
Pre-Drouwen), D (Pre-Drouwen) en E (vooral verspoeld 
materiaal uit Pre-Drouwen). Hierin is in meer (lagen A, D, 
E) of mindere mate (lagen B-C) sprake van contaminatie 
met materiaal uit eerdere of latere fasen/perioden. In laag E 
(die vanwege de laagste vondstaantallen en voor wat de in-
trinsieke informatie betreft, sowieso de minst interessante 
laag is) speelt bovendien contaminatie met laatneolithisch 
materiaal een vrij grote rol, met name bij het botmateriaal.

Processen als bioturbatie, vertrapping en erosie, en de ar-
cheologische verzamelwijze (opgravingscontaminatie) zul-
len ertoe hebben geleid dat de inhoud van lagen A-E meer 
op elkaar is gaan lijken dan oorspronkelijk het geval was. 
Aan de hand van het vondstmateriaal zijn eventuele bewo-
ningshiaten niet te herkennen, zelfs niet als deze een eeuw 
of twee geduurd zouden hebben.
De inschatting van de tijdsdiepte binnen de grondlagen is 
vooral gebaseerd op aardewerktypologie en op de vergelij-

11 Dit neemt niet weg dat P14 buiten het onderzochte terrein (met name 
dieper dan de 3,00 m -NAP-lijn) voor de periode SW/Pre-Drouwen 

nog steeds een enorm archeologisch potentieel heeft. Voor de latere peri-
oden ben ik wat dit betreft sceptischer.
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kingen met aardewerkkenmerken (met name de trends in 
magering) van andere SW-vindplaatsen in Flevoland.
Een controle van de (globale) tijdsdiepte binnen de onder-
scheiden lagen met behulp van 14C-dateringen is niet zon-
der problemen, omdat de hiervoor gebruikte monsters af-
komstig zijn van verkoolde voedselresten op aardewerk. De 
meeste kunnen vertekend zijn als gevolg van het reser-
voireffect. Toch lijken die dateringen redelijk bruikbaar (zie 
paragrafen 4.8.1-2 en bijlage C).
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat in het 
vondstcomplex uit wp. 89-17 vooral de globale culturele 
trends in SW/Pre-Drouwen herkenbaar zijn; dat het bepa-
len van de tijdsdiepte per laag moeizaam is; dat allerlei dia-
chrone nuances niet te herkennen zijn; dat hieruit slechts 
een grof diachroon beeld van de middelen van bestaan en 
de aard van de bewoning op P14 te distilleren valt; en dat 
onduidelijk blijft in hoeverre dit beeld representatief is voor 
wat zich elders op P14 en de rest van de zandrug van 
Schokland heeft afgespeeld.

SW1-bewoning
Enkele vroege 14C-dateringen geven aan dat rekening moet 
worden gehouden met SW1-bewoning. Of dat alleen om-
streeks 5750 BP (ca. 4600 cal BC) en rond 5600 BP (ca. 
4450 cal BC) het geval is geweest (zie de twee betrouwbaar 
geachte dateringen UtC-1922 en UtC-1915) is niet te zeg-
gen, maar lijkt onwaarschijnlijk. Er zijn geen grondsporen 
die met zekerheid aan deze vroege fase te verbinden zijn.
Elementen die kenmerkend zijn voor de vroegste SW1-
vondstcomplexen elders, zoals Hoge Vaart (Hogestijn & 
Peeters 2001), zijn in P14’s laag A eveneens aanwezig. Het 
gaat dan om bijvoorbeeld mineraal gemagerd aardewerk 
(vooral met graniet, maar ook wel met kwarts) met knob-
bel-, punt- en ronde bodems, wandknobbels, vloeiende S-
profielen en met indrukken op de rand, en vuurstenen 
werktuigen zoals (mogelijke) kernbijlen, B- en D-spitsen, 
driehoeken, steilgeretoucheerde klingetjes en trapezia. On-
der het vuursteenafval zijn regelmatige klingen en pseudo-
burijnen aan te treffen.
Voor gevorderd of laat SW1 zijn in de nabije omgeving geen 
betrouwbare referentiecomplexen voorhanden. Men is voor 
een globale indruk van het contemporaine aardewerk en 
vuursteen aangewezen op een SW-vindplaats uit het rivie-
rengebied, fase 3 van Hardinxveld-Giessendam-De Bruin 
(Raemaekers 2001b, 121 e.v.; Van Gijn, Lammers-Keijsers 
& Houkes 2001, tab. 6.7). Goede parallellen zijn in laag A 
zonder moeite te vinden: S-profielen, ronde knobbels, 
punt- en ronde bodems, gepaarde en ongepaarde nagelin-
drukken, Besenstrich, ronde of ovale indrukken op de 
wand, gaatjes en ronde indrukken onder de rand, en in-
drukken erop. Het vuursteen uit laag A omvat onder meer 
trapezia, transversale pijlpunten, boortjes, schrabbers, af-
geknotte klingen, geretoucheerde klingen en geretoucheer-
de afslagen, die in fase 3 van De Bruin niet zouden hebben 
misstaan.

Het probleem is echter dat uit laag A ook jonger SW-mate-
riaal afkomstig is en dat de genoemde aardewerkkenmer-
ken en de vuursteentypen later in SW ook nog gangbaar 
waren (zie bijvoorbeeld Raemaekers 1999, 108-112; 2003/
04, 29-33). Voorts is een deel van het SW-vuursteen (kern-
bijlen, B- en D-spitsen, driehoeken, steilgeretoucheerde klin-
getjes) typologisch niet te onderscheiden van artefacten uit 
het Laat-Mesolithicum (vergelijk Peeters, Schreurs & Ver-
neau 2001, 63-64). Dit zou geen extra complicatie zijn als 
laatmesolithische bewoning op P14 kan worden uitgeslo-
ten. Maar dat is niet zo. P14 was al in het Mesolithicum een 
aantrekkelijke locatie. Hoogstwaarschijnlijk dateren enkele 
haardkuilen van P14 uit die periode (zie bijlage M).

Gehasse (1995, 67, fig. 8) nam aan dat men in deze tijd ge-
jaagd zal hebben op bever, ree en edelhert en misschien op 
wild zwijn. Zij deed dit op grond van het botafval uit de 
diepste verzameleenheden van laag A.12 Niets uit die diep-
ste niveaus wijst op veehouderij of graanverbouw. Dit cor-
respondeert met het algemene beeld (vergelijk Raemaekers 
1999, fig. 5.1).

De conclusie moet zijn dat P14 SW1-bewoning heeft ge-
had. Maar hoewel het vondstmateriaal uit laag A SW1-aan-
wezigheid uitdrukkelijk toelaat, is het onmogelijk specifieke 
grondsporen en individuele artefacten of ecofacten met ze-
kerheid aan SW1 toe te schrijven (behalve als een betrouw-
bare, vroege 14C-datering afkomstig is van een specifieke 
vondst). Er zijn dus evenmin betrouwbare uitspraken te 
doen aangaande de frequentie, duur en aard van de bewo-
ning (incidenteel bezoek, seizoensgebonden of onafgebro-
ken menselijke aanwezigheid), het activiteitengamma en de 
middelen van bestaan (zie ook Gehasse 1995, 67-68). De 
ongrijpbaarheid van deze bewoningsperiode hangt samen 
met de volledige erosie van de contemporaine oeverzone 
(die bij de Unio-I-geul hoorde).

SW2-bewoning
Enkele 14C-dateringen clusteren rond 5450 BP (ca. 4325 
cal BC; vroeg SW2), maar vanwege het reservoireffect zijn 
deze mogelijk te oud. Voor pakweg de eerste helft van SW2 
speelt hetzelfde toewijzingsprobleem als voor SW1. Zekere 
grondsporen zijn er niet. Contemporain materiaal is aan-
wezig in laag A, maar typologisch is het moeilijk te onder-
scheiden van dat uit laag B. Het is onduidelijk of het SW2-
materiaal uit laag A van kort voor de vondstaccumulatie in 
laag B dateert, of al aanzienlijk ouder is. Deze onzekerheid 
betreft dus ook de zeer schaarse aanwijzingen hoger in laag 
A voor graan (emmertarwe en naakte gerst), en de minder 
zeldzame voor vee (rund en mogelijk tam varken; vergelijk 
Raemaekers 1999, fig. 5.1). Dit neemt niet weg dat veel van 
wat hieronder voor laat SW2 wordt gezegd, al voor de eerste 
helft van SW2 kan hebben gegolden.
Op de aard van de SW-bewoning vanaf ca. 5400 BP (ca. 
4300 cal BC) is wat meer greep te krijgen, dankzij de oud-

12 Gehasse veronderstelde op basis van mijn onjuiste voorstelling van za-
ken dat aan de relatieve verticale positie van de verzameleenheden 

binnen laag A chronologische betekenis gehecht mag worden, maar dat 
is een onbetrouwbaar uitgangspunt (zie paragraaf 4.5).
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ste betrouwbaar gedateerde graven, en het minder geconta-
mineerde vondstmateriaal uit laag B, nabij de westwaarts 
verplaatste oeverzone. Het aardewerk uit laag B is evenals 
dat van Swifterbant-S3 hoofdzakelijk plantaardig gema-
gerd, maar vertoont verder enkele afwijkende kenmerken. 
Dit kan deels terug te voeren zijn op lokale voorkeuren, 
maar waarschijnlijk zijn de verschillen (geen knobbelbo-
dems, wel vlakke bodems, vrijwel geen versiering aan de 
binnenkant van de rand, wel meer versiering aan de buiten-
kant van de rand, en meestal minder grof) ook chronolo-
gisch relevant. Het aardewerk van laag B zal doorgaans wat 
jonger zijn dan dat van Swifterbant-S3 (gedateerd tussen 
5350 en 5250 BP; ca. 4200-4050 cal BC). Het merendeel 
van de scherven en het overige materiaal uit laag B zal ge-
deponeerd zijn tussen ca. 5250 en 5000 BP (ca. 4050-3800 
cal BC). Daarmee vormt laag B vooralsnog het enige grote 
vondstcomplex voor laat SW2.

De grondsporen leveren aanvullende informatie. Het SW-
grafveld lag in het uiterste oosten van het opgegraven ter-
rein, en vermoedelijk nog enkele tientallen meters van de 
rivieroever vandaan. Het kan zich ook nog oostelijk van het 
opgegraven areaal uitgestrekt hebben, maar is daar dan 
door latere erosie vernietigd. Afgaande op de dateringen aan 
tandemail behoort het grafveld deels tot SW2. Misschien 
was een tweede graf of grafveld (graf 8 en mogelijk graf 
VI), ca. 50 m westelijker gelegen, gelijktijdig hiermee, maar 
deze graven zijn niet nader te dateren.
Een grote kuil bij het grafveld (kuil 1) behoorde zeker tot 
deze fase, gezien het zeer hoge aandeel plantaardig gema-
gerde scherven uit de kuilvulling. Het moet een relatief 
vroeg grondspoor zijn geweest, omdat het oversneden is 
door het oudst gedateerde graf (graf 3).
Dat paalsporen en huisplattegronden in SW2 thuishoren, 
valt niet te bewijzen, al zouden huizen goed passen in het 
bewoningsbeeld (zie hieronder). Het is denkbaar dat con-
temporaine huizen buiten het opgegraven terrein hebben 
gelegen, vooral ten zuiden en ten oosten ervan. In het zui-
den van de zandkop op P14 kunnen nog huisplattegronden 
verborgen liggen; eventuele huizen in het oosten, dichter 
bij de rivier, zullen door latere erosie opgeruimd zijn.
Het grafveld met zijn tijdsdiepte van enkele eeuwen, met 
kinderen en volwassenen, waarschijnlijk mannen en vrou-
wen, wijst ten minste op herhaaldelijke bewoning of bezoek 
door complete families. Dit maakt duidelijk dat P14 gedu-
rende SW2 regelmatig meer moet zijn geweest dan een tij-
delijk jacht- of veehoederskampement. Behalve dodenritu-
elen hebben ook andere rituelen op P14 plaatsgehad; de 
Bischheim-achtige Ösenbecher (die niet voor 5400 BP (ca. 
4300 cal BC) te verwachten is) kan getuigen van een ritu-
ele depositie.
De voedseleconomie was gebaseerd op jagen, vissen en ver-
zamelen, en op veehouderij (rund en waarschijnlijk ook 

varken). Het relatieve belang van de verschillende onderde-
len van de bestaanseconomie is niet te bepalen. De aanwij-
zingen voor verzamelen zijn ondervertegenwoordigd. Visse-
rij zal een veel grotere rol gespeeld hebben dan de vondsten 
aangeven (vergelijk Zeiler 1997, 14). Jacht op bever en edel-
hert lijkt belangrijk geweest te zijn, terwijl het overige wild 
eerder gelegenheidsvangsten vertegenwoordigt. Jacht op 
wild zwijn en oerrund is ten minste incidenteel aange-
toond, maar het werkelijke belang laat zich moeilijk uit de 
botresten afleiden. Rundvee was lokaal aanwezig (runder-
hoefindrukken in de top van laag A en in laag B). De zand-
rug ten westen van P14 en de onmiddellijke omgeving bo-
den zeker genoeg weidegronden, ook voor het hoeden van 
varkens. Honden kunnen zijn ingezet voor allerlei doelein-
den.
De incidentele aanwezigheid van naakte gerst in laag B 
hoeft geen lokale graanverbouw te betekenen. Graanpollen 
is bijvoorbeeld in deze laag niet aangetoond. Toch is een 
lokale akker voor deze fase niet ondenkbaar, mede gezien 
de recente vondst van een akkertje op de min of meer ge-
lijktijdige vindplaats Swifterbant-S4, en aanwijzingen hier-
voor op Swifterbant-S2, -S3 en Urk-E4 (respectievelijk 
mondelinge mededeling D.C.M. Raemaekers; Van Zeist & 
Palfenier-Vegter 1983; Peters & Peeters 2001, 40-42). De 
zandrug van Schokland was er in elk geval geschikt voor. 
De aangetoonde soorten, naakte gerst en emmertarwe, ver-
dragen het lokale leemarme dekzand.

Op P14 zijn de opbrengsten van verzamelen (hazelnoten, 
eikels en waternoten), vissen en jagen uit de directe en wij-
dere omgeving als voedsel verwerkt en bereid. Grondstoffen 
als hout, natuursteen, vuursteen en geweistangen konden 
in de directe omgeving verzameld worden. Aardewerk en 
werktuigen van vuursteen, gewei en bot werden lokaal ver-
vaardigd. Dit zou volgens de gangbare interpretaties dui-
den op de aanwezigheid van zowel mannen als vrouwen.13 
De vuurstenen werktuigen wijzen onder meer op jacht, 
vlees- en huidenverwerking, hout-, bot- en geweibewerking, 
en onderhoudswerkzaamheden.14 Behalve graan kan ook 
ander plantaardig materiaal verwerkt zijn.
Vergeleken met kampementen die bijna geheel op jacht ge-
richt waren, zoals bijvoorbeeld Hoge Vaart (met ca. 30% 
pijlbewapeningen), is op P14 het aandeel van pijlbewape-
ningen (ca. 10%) gering. Waarschijnlijk waren de activitei-
ten op P14 meer gericht op verwerken en bewerken van de 
jachtopbrengst dan op jachtvoorbereiding, hoewel aan dat 
laatste ook gedaan werd.

Het bovengenoemde soorten- en activiteitenscala wijst, be-
halve op taken die het hele jaar uitgevoerd zouden kunnen 
zijn, op seizoensgebonden activiteiten (zie vooral Gehasse 
1995, 65-67, fig. 13). Zo zijn afgeworpen geweistangen bij 
voorkeur in het winterseizoen te verzamelen (hoe later ver-

13 Voor deze en andere vermoedelijk sexegebonden activiteiten en domei-
nen zie bijvoorbeeld Raemaekers 1999, 125-12; Louwe Kooijmans 
2010b, 35.

14 Aan het vondstmateriaal van P14 is geen gebruikssporenonderzoek ge-
daan. De aan het vuursteen gekoppelde activiteiten zijn gebaseerd op 
de werktuigtypen die een breed spectrum aan activiteiten suggereren 
(zie Van Gijn 1989).
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zameld, hoe groter het risico op geweivraat door de herten 
zelf). De late winter en het vroege voorjaar zijn voorts het 
paaiseizoen van snoek. Dat is de tijd waarin deze soort een-
voudig in grotere aantallen te vangen is (Beerenhout 2001a, 
264-265, 267, 270). Voor visserij op de meeste andere aan-
getroffen vissoorten is het zomerhalfjaar het beste seizoen. 
Dan hebben zij hun paaiperiode. Paling laat zich het ge-
makkelijkst verschalken rond de najaarstrek. De nest- en 
ruiperiode in het zomerhalfjaar is een zeer geschikt mo-
ment voor de vogeljacht, al kunnen de aangetroffen soorten 
gedurende elk seizoen gevangen zijn. Het verzamelen van 
vruchten en noten (hazelnoten, eikels) is een late zomer- en 
herfstaangelegenheid. De jacht op bever en andere pelsdie-
ren zou, als de bontkwaliteit een doorslaggevende reden 
was, vooral in het late najaar en de winter uitgevoerd kun-
nen zijn (vergelijk ook Zeiler 1997, 61-71). De jacht op edel-
hert en wild zwijn is minder seizoensgebonden.
Akkeren brengt vooral in het voorjaar en het najaar veel 
werk met zich mee. In de tussenperiode kan onkruid wie-
den een tijdrovende activiteit geweest zijn, maar of hierin 
destijds veel energie gestoken werd, is onbekend. Het is 
zelfs niet uitgesloten dat men nauwelijks naar de akkers 
omkeek (Raemaekers 1999, 121). Voor veehouderij geldt 
hetzelfde; mogelijk liet men het vee een deel van het jaar 
min of meer zijn eigen gang gaan.

Het spectrum aan dierlijk en botanisch materiaal is vooral 
indicatief voor het zomerhalfjaar. De slachtleeftijden van 
zoogdieren in laag B wijzen op menselijke aanwezigheid in 
voorjaar, zomer en herfst. Zij sluiten een aanwezigheid in 
de winter niet uit. Tussen enerzijds het jacht- en slachttijd-
stip en anderzijds het tijdstip van (winter-) consumptie kan 
veel tijd verstreken zijn als men bijvoorbeeld voedsel rookte 
of droogde. De lokale omstandigheden en de mogelijkheden 
die de omgeving bood, maakten in elk geval op P14 conti-
nue bewoning gedurende het hele jaar mogelijk.

De data voor de SW2-fase laten verschillende bewonings-
modellen toe (zie bijvoorbeeld Raemaekers 1999, 121-123, 
vergelijk ook Fokkens 1991, 96):
– permanente, residentiële bewoning op P14, van waaruit 

de omgeving werd geëxploiteerd;
– periodieke, min of meer seizoensgebonden aanwezig-

heid op P14 van de gehele groep;
– frequente, maar kortstondige aanwezigheid op P14, die 

in alle seizoenen plaats kon hebben, door de hele groep 
en soms door delen ervan.

Met Gehasse (1995, 65-68) beschouw ik permanente resi-
dentiële bewoning als de meest aannemelijk optie voor P14, 
in elk geval vanaf SW2. Deze gedachte dringt zich op, niet 
zozeer vanwege de individuele aanwijzingen, die elk op zich 
niet dwingend zijn, als wel vanwege het geheel aan aanwij-
zingen. Voor deze optie pleiten de aanwezigheid van een 
grafveld (inclusief vrouwen en kinderen), andere rituele ac-
tiviteiten, de grote hoeveelheid afval, de grote verscheiden-
heid aan archeologisch aangetoonde, of waarschijnlijk uit-
gevoerde activiteiten, het accent op verwerken/bewerken, 
het voor een ‘puur’ jachtkampement te lage aandeel pijlbe-
wapeningen, de spreiding over de seizoenen, en de ge-

schiktheid van de locatie zelf en de omgeving voor perma-
nente aanwezigheid. Zouden sommige huisplattegronden 
al in deze fase thuishoren, dan duidt hun robuuste karakter 
hier eveneens op. Het contrast met de lichte onderkomens 
van het tijdelijke kampement Swifterbant-S3 is immers 
groot.

Raemaekers (1999, 121-123, 191-192; zie ook Louwe Kooij-
mans 1985, 91; De Roever 2004, 79) zag ‘residential mobi-
lity’ als het dominerende SW-nederzettingssysteem. Hij 
leidde dit af uit een selectie van SW2-vindplaatsen. Dit be-
tekende overigens niet dat Raemaekers exploitatie van de 
omgeving vanuit een permanente residentiële nederzetting 
overal uitsloot. Hij zag daarvoor in P14 de meest waar-
schijnlijke kandidaat (Raemaekers 1999, 117, 120, zie ook 
42). Ik denk, net als Raemaekers, dat in SW beide strate-
gieën toegepast zouden kunnen zijn, afhankelijk van de lo-
kale mogelijkheden. Ik zou nadrukkelijker een chronolo-
gisch accent willen aanbrengen. ‘Residential mobility’ kan 
voor SW1 de algemeen gangbare strategie geweest zijn, ook 
in de Noordoostpolder. ‘Logistic mobility’, vanuit een per-
manente nederzetting, kan vanaf SW2 in dit gebied het 
overheersende systeem geweest zijn, ook rond Swifterbant 
(zie hieronder). In zo’n systeem werd de omgeving niet al-
leen vanuit de permanente hoofdnederzetting geëxploi-
teerd, maar ook vanuit andere tijdelijke kampementen bin-
nen het groepsterritorium. Voor zulke satellietkampemen-
ten (kleiner en met een beperkter activiteitenscala) die 
waarschijnlijk niet geschikt waren voor menselijke aanwe-
zigheid gedurende het hele jaar, zijn in het rivierdal van de 
Vecht, in de directe omgeving van Schokland-P14, enkele 
voorbeelden voorhanden (zie Madsen & Juel Jensen (1982, 
76-84) voor een min of meer vergelijkbaar vroegneolithisch 
systeem voor Ertebølle in Jutland).
De bekende contemporaine Swifterbantvindplaatsen, zoals 
S2 en S3, opgevat als ‘special purpose camps’ (De Roever 
2004, 79), kunnen in een zelfde soort nederzettingssysteem 
hebben gefungeerd. Het lijkt mij namelijk niet ondenkbaar 
dat Schokkerhaven-E170, in het zuiden van de Noordoost-
polder, de bijbehorende permanente hoofdnederzetting is 
geweest (zie noot 16). Schokkerhaven-E170 lag aan de IJs-
sel en was via geulen van dit riviersysteem direct verbonden 
met de vindplaatsen bij Swifterbant, slechts enkele kilome-
ters zuidwestelijker.

Pre-Drouwener TRB-bewoning
Vrij veel 14C-dateringen wijzen op bewoning tussen ca. 
5100 en 4650 BP (ca. 3900-3400 cal BC). Buiten wp. 89-
17 zijn slechts weinig zekere Pre-Drouwener TRB-vond-
sten herkend. De belangrijkste informatiebron vormt het 
materiaal uit lagen C en D. In deze lagen zijn zekere Pre-
Drouwener scherven aangetroffen (onder andere van touw-
versierde trechterbekers en kraagflessen). Pre-Drouwen is 
een geleidelijke ontwikkeling uit SW (zie paragraaf 5.4). 
Het Pre-Drouwener aardewerk is merendeels onversierd en 
de SW-traditie domineert. De verschillen met laat SW2 zijn: 
overwegend granietmagering, nauwelijks H-voegen, meer 
vlakke bodems, minder randversiering, naast S-profielen 
een duidelijke toename van biconische vormen en potten 
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met een cilindrische hals, kraagflessen, touwversiering en 
buikfranje. Verschuivingen in het vuursteen zijn onder an-
dere transversale pijlsneden in plaats van trapezia, en een 
verdere afname van klingen ten gunste van afslagen.

De bot-, natuur- en vuursteenspectra en overige gegevens 
uit lagen C en D samen wijzen op een continuering van het 
SW2-patroon, met een toename van de gedomesticeerde 
component ten koste van de jacht. Ook de afname van het 
aandeel pijlbewapeningen in laag C wijst in deze richting. 
De tendens lijkt zeer duidelijk in laag D, maar het geringe 
aantal botten noopt tot voorzichtigheid. Wat verder bij de 
bespreking van de vorige periode is gezegd over de bestaans-
economie, het activiteitenspectrum en de seizoensbezighe-
den, kan ook aangenomen worden voor Pre-Drouwen. Aan-
vullend hierop zijn in deze periode voor het eerst concrete 
aanwijzingen gevonden voor gerichte visserij op grote soor-
ten, met name snoek. Voorts is in laag C graanpollen opge-
merkt, dat alleen vrijkomt bij dorsen (in grote aantallen) en 
oogsten (in kleine aantallen). Lokaal dorsen impliceert niet 
noodzakelijk lokale verbouw; het ongedorste graan kan van 
elders aangevoerd zijn, al lijkt dit niet waarschijnlijk. Be-
halve in laag C is elders op P14 incidenteel graanpollen in 
geringe aantallen aangetoond, zodat een lokale akker voor 
deze periode aannemelijk is (Gehasse 1995, 60, 204).

Het grafveld, ten minste het collectieve graf 4, is nog in 
Pre-Drouwen in gebruik geweest. Het blijft gissen of graf 8 
en mogelijk graf VI bij een Pre-Drouwener, of een wat ou-
der grafveld horen.
Op de kruin van P14 lagen enkele huisplattegronden naast 
elkaar. Het gaat niet om resten van hutten zoals op Swifter-
bant-S3, maar om substantiële constructies, geschikt voor 
jarenlange bewoning. De herkende huisplattegronden over-
lappen elkaar niet. Huizen 2 en 3 lagen vermoedelijk te dicht 
bij elkaar om gelijktijdig te zijn, maar één van beide zou sa-
men met huizen 1 en 4 een gehucht gevormd kunnen heb-
ben. Op basis van hun scherveninhoud kunnen de huisplat-
tegronden en de meeste overige paalsporen aan Pre-Drou-
wen toegeschreven worden. Zou echter het hoge aandeel 
granietgemagerde scherven het gevolg zijn van selectieve 
degradatie, waarbij zeer veel plantaardig gemagerd aarde-
werk verloren is gegaan, dan is een SW2-datering goed 
mogelijk.

De bovengenoemde aanwijzingen pleiten voor continuïteit 
in sitefunctie, en een langdurig bewoonde, permanente ne-
derzetting gedurende Pre-Drouwen.
Of sprake is geweest van ononderbroken bewoning tot in de 
Drouwener TRB (met een verondersteld begin van TRB1 
omstreeks 4650 BP; ca. 3400 cal BC), is onduidelijk. En-
kele 14C-dateringen van P14 en van elders uit de Noord-
oostpolder suggereren menselijke aanwezigheid rond de 
overgang naar de Drouwener TRB. De betreffende aan-
koekselmonsters zijn afkomstig van aardewerk uit de SW/
Pre-Drouwentraditie. Zeker TRB1-aardewerk is van P14 of 
elders in de Noordoostpolder niet bekend. Misschien moet 
het begin van de Drouwener TRB enkele decennia later 
dan de veronderstelde begindatering van ca. 4650 BP ge-

plaatst worden. TRB1 is immers alleen indirect gedateerd, 
op basis van dateringen van Fuchsbergvindplaatsen. Fuchs-
berg heeft typologische raakvlakken met het vroegste Drou-
wen (Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 62-63). Zo’n 
telesynchronisatie is altijd wat riskant. Het is ook mogelijk 
dat TRB1 weliswaar aanwezig is, maar in nederzettings-
aardewerk nauwelijks te herkennen is. Dit zou het geval 
kunnen zijn als maar een klein deel van het aardewerk de 
voor TRB1 kenmerkende vormen en versiering zou verto-
nen, en als sprake zou zijn geweest van sterke continuïteit 
vanuit Pre-Drouwen. Daar ziet het wel naar uit (zie para-
graaf 5.5.4).
Vooralsnog vermoed ik dat tegen het einde van Pre-Drou-
wen een einde gekomen is aan de lange periode van perma-
nente bewoning op P14 (maar de kans bestaat dus dat deze 
inschatting te vroeg is). Misschien is dit veronderstelde op-
geven van de bewoning terug te voeren op het ontstaan van 
een groot moerasbos rond de zandrug van Schokland, waar-
door de weidegronden buiten de zandrug praktisch onbe-
reikbaar geworden waren.

Slotopmerkingen

Groepsgrootte en -samenstelling: Over de groepsgrootte tij-
dens SW/Pre-Drouwen kan alleen maar gespeculeerd wor-
den. Wellicht betrof het aanvankelijk slechts sporadische 
aanwezigheid van niet meer dan een tiental mannen en jon-
gens. Vanaf ca. 5400 BP (4300 cal BC), of misschien al 
eerder, is tevens met vrouwen en kinderen, families dus, te 
rekenen. Mogelijk hebben enkele tientallen mensen P14 ge-
lijktijdig bewoond (een dergelijke nogal vrijblijvende aan-
name is voor meer vindplaatsen uit globaal deze periode 
gedaan, zie bijvoorbeeld Louwe Kooijmans 2001a, 453). 
Ondanks de vele landschappelijke mogelijkheden moet het 
bestaan hard en fysiek zwaar geweest zijn. Uit de menselij-
ke skeletten blijkt dat de gezondheidstoestand en de voed-
selsituatie regelmatig te wensen overlieten (zie paragraaf 
15.7.3). De levensverwachting lijkt erg laag geweest te zijn.

Regionale en bovenregionale contacten: Voor een levensvat-
bare gemeenschap waren contacten met omringende ge-
meenschappen een absolute noodzaak (partners, ‘social 
storage’). Dit geldt ook voor de latere bewoningsperioden 
op P14. De concrete aanwijzingen voor deelname in grote 
uitwisselingsnetwerken beperken zich tot importvuursteen 
van onbekende herkomst. Dit importvuursteen zal moge-
lijk als grondstof, maar meer waarschijnlijk in de vorm van 
eindproducten (gepolijste bijlen) verkregen zijn. Of sprake 
is geweest van aardewerkimporten (bijvoorbeeld de Bisch-
heim-achtige Ösenbecher), is onduidelijk. Wel kan uit de 
trends in aardewerk en vuursteen geconcludeerd worden 
dat men op de hoogte was van ontwikkelingen in aangren-
zende streken, en dat men met de modes van de tijd mee-
ging.

Territorium: Hierboven zijn al enkele verschillen genoemd 
tussen het aardewerk uit de omgeving van Swifterbant en 
dat van P14. Daarbij is aangegeven dat ook groepsvoorkeur 
een rol gespeeld kan hebben. Bij aardewerk van Schok-
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kerhaven-E170 valt de voorkeur voor kwartsmagering op 
(Raemaekers 2003/04, 24-26). Dit moet van elders aange-
voerd zijn, want dit rivierduin aan de IJssel bevat van na-
ture geen stenen. Op P14 is granietmagering veel gebruike-
lijker. Dit verschil is niet goed verklaarbaar als het mage-
ringsmateriaal of het aardewerk van Schokkerhaven-E170 
vanuit P14 zou zijn aangevoerd, door mensen die eveneens 
op P14 woonden. Mij lijkt het daarom onwaarschijnlijk dat 
P14 behoorde tot een territorium dat ook de vindplaatsen 
langs de IJssel en zijgeulen daarvan omvat heeft.15 Eerder is 
te denken aan enerzijds een IJssel-subgroep, met de oever-
wallen en rivierduinen in het noorden van Oostelijk Flevo-
land en de rivierduinen in het zuiden van de Noordoost-
polder als belangrijkste vestigingslocaties, en met Schok-
kerhaven-E170 als basisnederzetting, en anderzijds een 
Vecht-subgroep ten noorden ervan, met P14 als basisneder-
zetting.16

Vermoedelijk hebben de territoria in een door rivieren en 
beken doorsneden gebied als de Noordoostpolder bestaan 
uit waterwegen met een flinke strook grond erlangs. Alge-
meen wordt aangenomen dat de actieradius van een site niet 
groter zal zijn geweest dan twee uur varen met een kano, 
wat overeenkomt met ca. 10 km (zie bijvoorbeeld Louwe 
Kooijmans 2001a, 457; vergelijk Andersen 1985, fig. 1; 
1989, 16-17; fig. 2-4; 1994, Abb. 2; 1994/95, fig. 3; Bakker 
1982, fig. 11). Alle grondstoffen, dier- en plantensoorten 
die bij de opgraving zijn gevonden, kwamen binnen een 
straal van 10 km voor. Zo maakt de aanwezigheid van wilde 
kat, boommarter en das, in bijvoorbeeld laag C, waarschijn-
lijk dat er gejaagd is in de grotere bossen die destijds in het 
oosten en noordoosten van de Noordoostpolder nog aan-
wezig waren. Dit kan betekenen dat die gebieden nog tot 
het territorium behoorden, of ten minste als jachtgronden 
ter beschikking stonden.
Er zijn geen aanwijzingen die ervoor pleiten dat het totale 
territorium van de P14-gemeenschap (het jaarterritorium, 
dat wil zeggen de optelsom van de verschillende site-terri-
toria, vergelijk Louwe Kooijmans 2001a, 457-459) veel 
groter is geweest dan het site-territorium van P14 zelf, en 
meer ecologische zones heeft bevat dan binnen de Noord-
oostpolder te vinden waren. Ik ben er van uitgegaan dat dit 
niet het geval is geweest, omdat de existentiële noodzaak 
voor zo’n veel groter territorium lijkt te ontbreken.
Binnen het site-territorium van P14 zijn verschillende vind-
plaatsen ontdekt die vermoedelijk geen residentiële sites 
waren. Ook van daaruit zal het gemeenschapsterritorium 
geëxploiteerd zijn. Het gaat om kleine rivierduinen zoals 
Schokland-J112 en -J125 (waarvan de sitefuncties onduide-
lijk zijn) en oeverwallocaties zoals Emmeloord-J97, ca. 6 km 
stroomafwaarts nabij een meer (zie bijlage O).

Het blijft giswerk of een rivierduin als van Urk-E4, ca. 13 km 
stroomafwaarts, nog door de P14-gemeenschap als satelliet-
locatie werd gebruikt, of al behoorde tot het territorium 
van een andere gemeenschap die bijvoorbeeld het nabije 
Urk als mogelijke primaire uitvalsbasis had. Residentiële 
nederzettingen van andere gemeenschappen, van dezelfde 
subgroep als de gemeenschap van P14, zouden voorts gele-
gen kunnen hebben op de zandruggen van Tollebeek en De 
Voorst.

Het aantal gelijktijdige residentiële nederzettingen geeft 
een indicatie voor de bevolkingsdichtheid. Omdat wild ook 
nog in laat SW2/Pre-Drouwen (laag C) een grote rol ge-
speeld lijkt te hebben in de bestaanseconomie, is een lage 
bevolkingsdichtheid waarschijnlijk. Een langdurig hogere 
bevolkingsdichtheid kan na verloop van tijd vanwege de 
toegenomen jachtdruk tot een lagere wildstand hebben ge-
leid (zie Raemaekers 1999, 113, verwijzend naar een op-
merking van Van Wijngaarden-Bakker). Dit is overigens 
een visie vanuit een sterk ecologisch getinte invalshoek.

Relatie tussen landschap en bestaanseconomie: Gedurende SW 
nam het bewoonbare deel van de zandkop op P14 aanzien-
lijk in omvang af, als gevolg van de stijging van de water-
stand. Dit is een zeer geleidelijk proces geweest, nauwelijks 
waarneembaar vanuit het perspectief van een mensenleven. 
Vanuit datzelfde individuele perspectief zullen ook de in-
grijpende landschappelijke veranderingen in de nabije en 
wijdere omgeving die tussen het begin en het einde van SW 
plaatshadden, niet of nauwelijks opgevallen zijn. Uitzonde-
ringen waren de waarschijnlijk snelle vorming van het grote 
Unio-II-meer, ca. 5 km stroomafwaarts (zie fig. 27.4), en de 
bijbehorende verlegging van de Vecht (Unio-II-geul), bei-
de omstreeks 4900 BP (zie ook paragrafen 26.4 en 27.1.4).
Vanuit het langetermijnperspectief daarentegen is het bijna 
niet voor te stellen dat de landschappelijke veranderingen 
niet geleid hebben tot verschuivingen in de bestaansecono-
mie. Van het grote bosgebied, dat aan het begin van SW 
binnen de Noordoostpolder de omgeving domineerde (zie 
fig. 27.1), was immers tegen het einde van Pre-Drouwen 
nog slechts een randzone over, die pas op ca. 8 km stroom-
opwaarts van P14 lag (zie fig. 27.4). In die late periode wer-
den de nabije en wijdere omgeving bepaald door zeggen-
vegetaties en het grote Unio-II-meer (dat al spoedig zou 
verlanden in een zeer nat moeras).

De vondsten suggereren dat het belang van wild in de be-
staanseconomie afnam ten gunste van gedomesticeerde 
dieren, al maande Gehasse (1995, 53) tot voorzichtigheid. 
Gaat het echter om werkelijke verschuivingen, dan kan dat 
terug te voeren zijn op milieuveranderingen (ibidem, 65): 

15 Contra Zeiler 1997, 105; Raemaekers 1999, 42. Zie Bakker 1982, 
113-115 voor de reconstructie van gemeenschapsterritoria binnen de 
TRB-Westgroep, gebaseerd op aardewerkkenmerken.

16 Weliswaar lijkt Schokkerhaven-E170 in de voorkeuren voor een be-
paalde soort minerale magering niet sterk op P14 (zie Raemaekers 
2003/04, tab. 6), maar of Schokkerhaven in mageringsvoorkeuren 

meer lijkt op het aardewerk nabij Swifterbant, is voorlopig onduide-
lijk. Uit De Roever (2004) valt het relatieve belang van kwarts ten 
opzichte van graniet niet te achterhalen. Bovendien zou Schokkerha-
ven-E170 met gelijktijdige vindplaatsen aldaar vergeleken moeten wor-
den. Een groot probleem is daarbij dat het tijdstraject van het vondst-
complex van Schokkerhaven-E170 onbekend is (zie bijlage D).
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“De diachrone verschuivingen in de relatieve verhoudingen 
tussen de verschillende landschapstypen in de Noordoost-
polder […] zijn zonder twijfel van invloed geweest op de 
lokale mogelijkheden voor het houden van dan wel het ja-
gen op de te P14 aangetroffen diersoorten. […] De uitbrei-
ding en verdroging van het zeggenveengebied in SW [zal] 
gunstig zijn geweest voor het houden van runderen”. Ge-
hasse had eerder opgemerkt (ibidem, 59): “Zo kan het rela-
tief hoge aandeel bever in laag B […] verband houden met 
de aanwezigheid van een zoetwatergetijdemilieu en de uit-
breiding van het elzenbroekbosareaal. In dezelfde periode 
is het aandeel varken relatief laag. Mogelijk betreft het een 
aan de regionale reductie van het loofbosareaal te relateren 
afname van wild zwijn. Dat het aandeel varken zich in laag 
C ondanks verdere achteruitgang van het loofbos toch weer 
herstelt, kan mogelijk gezien worden als aanwijzing voor 
een toename van huisvarken. De diachrone afname van 
edelhert en bever kan samenhangen met de reductie van 
het loofbos- en broekbosareaal”.

De landschappelijke veranderingen moeten tevens conse-
quenties hebben gehad voor het aanbod aan eetbare plan-
ten, bosvruchten, paddestoelen enzovoort, zo niet op de 
zandrug van Schokland, dan toch zeker in de omgeving. 

Dit heeft vermoedelijk geleid tot accentverschuivingen in 
de verzamelde plantaardige component.
De genoemde veranderingen in de bestaanseconomie zijn 
inderdaad te interpreteren als aanpassingen aan het milieu. 
De twee belangrijkste veranderingen echter betreffen het 
uitbreiden van de bestaanseconomie op P14 met veehoude-
rij en graanverbouw (of ten minste graanimport). Het valt 
sterk te betwijfelen of dit een specifieke reactie zal zijn ge-
weest op het veranderende landschap in de Noordoostpol-
der, bijvoorbeeld als compensatie voor het verdwijnen van 
boswild. De invoering van de agrarische component was 
immers niet regionaal beperkt, maar een algemeen vroeg-
neolithisch fenomeen. Dit is moeilijk anders te zien dan als 
een cultureel bepaalde keuze (zie ook Gehasse 1995, 180). 
Die moest zich natuurlijk wel verdragen met het landschap, 
maar dat is in het geval van zo’n ‘extended broad spectrum 
economy’ zelden een probleem. Daarom sluit ik me aan bij 
Raemaekers (1999, 113) die stelde dat “the combination of 
subsistence strategies found at the [SW] sites was to a large 
extent determined by cultural preferences rather than the 
specific possiblities of the natural environment”. Hij bear-
gumenteerde dit door te wijzen op het vergelijkbare aandeel 
van gedomesticeerde dieren op Swifterbant-S3 en P14, in 
twee volgens hem “quite contrasting natural surroundings”.
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HOOFDSTUK 21

BEWONING TIJDENS DROUWENER EN HAVELTER TRB

21.1 Landschappelijk kader

De Drouwener en Havelter TRB (TRB1-7) worden geda-
teerd tussen ca. 4650 en 4100 BP (ca. 3400-2800 cal BC). 
In deze periode steeg de gemiddelde waterstand met 1 m, 
maar het landschap rond P14 onderging betrekkelijk weinig 
veranderingen (zie fig. 21.1).
– Tussen ca. 4650 en 4400 BP (ca. 3400-2950 cal BC; on-
geveer gedurende TRB1-5, zie fig. 21.1a) lag de zandrug 
van Schokland te midden van een zich aanvankelijk sterk 
uitbreidend elzenbroekbos. Dit bezat veel open en water-
rijke plekken met waterdrieblad en zeggesoorten. Het broek-
bos kon floreren dankzij een afnemende stijging van het 
grondwaterniveau en dankzij fluctuerende waterstanden. 
Tussen het broekbos en de Vecht was een smalle strook met 
rietrijke zeggenvegetaties aanwezig.
In de tweede helft van deze periode overheerste een natter 
type elzenbroekbos met veel grote waterweegbree. Kenne-
lijk was de drainage langzamerhand verslechterd. Afgezien 
van de zandrug van Schokland waren de enige hogere delen 
in de omgeving met gemengd loofbos de hoogste delen van 
de rivierduintjes aan de overzijde van de Vecht.
– Tussen ca. 4400 en 4100 BP (ca. 2950-2800 cal BC; glo-
baal tijdens TRB6 en -7, zie fig. 21.1b) verdwenen ook die 
duintjes onder het broekveen. Natte zeggenvegetaties met 
waterdrieblad breidden zich langs de rivier uit. Daarachter 
kon een nat type elzenbroekbos zich nog enigszins handha-
ven, maar het werd ook daar geleidelijk verdrongen door 
natte zeggenvegetaties.

21.2 Beschikbaar terrein op P14 en relevante 
grondlagen

In figuur 21.3 geven de hoogtelijnen van 4,20 en 3,20 m 
-NAP de gemiddelde waterstand aan bij respectievelijk het 
begin van de Drouwener fase en het eind van de Havelter 
fase. Hoger was de zandrug over het algemeen droog; lager 
werd waarschijnlijk detritusgyttja afgezet. Dat het oostelij-
ke uiteinde van de zandkop een onbekend aantal meters 
oostelijker gelegen moet hebben dan de periodekaart aan-
geeft (fig. 21.3), is al uitgelegd in paragraaf 13.1.

Gedurende de Drouwener en Havelter TRB zal (zoals ook 
tijdens SW/Pre-Drouwen) de top van de OAL het loopvlak 
gevormd hebben. Dit niveau is aangetast of weggespoeld 
voorafgaand aan detritusgyttja-afzettingen, of opgenomen 
in de laatneolithische Akkerlaag. De detritusgyttja die tij-
dens TRB1-5 is afgezet, moet zeker opgeruimd zijn. Mis-

Fig. 21.1 – Landschappelijke zones binnen een straal van 2 km 
rond de zandrug van Schokland. Legenda:

a: ca. 4500 BP
(3300 cal BC)

b: ca. 4200 BP
(2875 cal BC)

gemengd loofbos

elzenbroekbos

zeggenvegetatie

open water
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schien is vanaf TRB6 de DG1 gesedimenteerd, al is het 
aannemelijker dat deze pas gedurende Laat-EGK als ou-
dere fase van de DG2 is gevormd (zie paragraaf 14.3.6). In 
dat geval is op P14 voor het Midden-Neolithicum B geen 
enkel contemporain ‘nat’ sediment bewaard gebleven.

21.3 Lokale vegetatie

De enige laag die directe informatie zou kunnen verschaf-
fen over de lokale vegetatie (en andere ecologische informa-
tie), en alleen voor het einde van deze periode, zou dus 
eventueel de DG1 kunnen zijn, al is dit onwaarschijnlijk. 
De DG1, op macroresten bemonsterd in wp. 89-2, geeft 
een beeld dat kenmerkend is voor een nat elzenbroekbos. 
De resten van oever- en waterplanten hierin hoeven niet af-
komstig te zijn van de lokale vegetatie maar kunnen inge-
spoeld zijn vanuit de nabije omgeving. Antropogene indica-
toren ontbreken geheel (Gehasse 1995, 74-75).

CDE
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ERO2

BV

BRV

CKL

DG3

DG2

DG2

DG1

UN-II

AFL

KL
DZ

DG4

CGY

AK

OAL

-4,20

-3,20

globale ligging geul

graf 9

mogelijke grafgift a

mogelijke rituele depositie

meestal droog terrein

nat vanaf begin van TRB

vernat gedurende TRB

0 25m

Fig. 21.2 – De relevante grondlagen 
voor Drouwener en Havelter TRB 
(toekenning van de DG1 is onzeker).

Fig. 21.3 – Periodekaart voor Drouwener en Havelter TRB.
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21.4 Grondsporen

Op de kruin en langs de flanken zouden alleen de dieper in-
gegraven sporen uit het Midden-Neolithicum B bewaard-
gebleven kunnen zijn. In de DG1 zijn geen grondsporen 
opgemerkt. Slechts voor twee grondsporen op de kruin zijn 
argumenten voorhanden die voor een toewijzing in deze 
periode pleiten, maar helemaal zeker is dat in geen van bei-
de gevallen (zie fig. 21.3).

Graf 9, een enigszins verstoord mannengraf, heeft een on-
betrouwbare, maar niet per se onjuiste 14C-datering van 
4500±50 BP (UtC-1947) opgeleverd (zie paragrafen 15.1.9 
en 15.8). Met dit graf heb ik nogal speculatief een vroeg-
Havelter kom (TRB-kom 68, TRB4) als mogelijke grafgift 
in verband gebracht.
In het uiterste westen van wp. 90-2 werd op 3,08 m -NAP 
een ovale, lichtgrijze zandvlek van 40 x 20 cm zichtbaar in 
het dekzand onder de Akkerlaag, maar pas nadat het dek-
zand al ca. 10 cm verdiept was (sp. 90-71; fig. 21.4). Recht-
op in dit nog 15 cm diepe spoor stond een napvormig object 
(vnr. 90-1390), waarschijnlijk van hout, dat bijna compleet 
vergaan was. Voordat het in het veld uit elkaar viel, konden 
de dimensies nog gemeten worden; ca. 24 x 14 x 6 cm. De 
kuilvulling bevatte verder een enkele scherf (4 g), gema-
gerd met chamotte en granietbrokjes. Deze scherf dateert 
vermoedelijk uit SW/Pre-Drouwen en is als nederzettings-
ruis op te vatten.
De ligging in dekzand onder de Akkerlaag, en de onzicht-
baarheid op het hoogste dekzandvlak, wijzen op een oudere 
datering dan het Laat-Neolithicum (zie paragraaf 16.1). In 
SW/Pre-Drouwener sporen met vergelijkbare diepteliggin-
gen is echter nooit onverkoold hout aangetroffen, wat doet 
vermoeden dat op de kruin en hoger op de flanken het on-
verkoolde hout uit die oude periode geheel verdwenen is. 
Een toewijzing aan de Drouwener of Havelter TRB zou 
dan de meest waarschijnlijke optie zijn. Het lijkt hier om 
een rituele depositie van een houten kommetje te gaan.

Deze duiding en datering berusten op de identificatie van 
het materiaal als hout. Het is soms uiterst lastig zo goed als 
geheel vergaan hout en dito bot van elkaar te onderschei-
den. Indien hier bot voor hout is aangezien, betrof het 
waarschijnlijk een SW-schedelbegraving.

21.5 Vondsten

De DG1 heeft geen herkenbaar Drouwener of Havelter aar-
dewerk opgeleverd. In het dekzand, de Oude Archeologische 
Laag en de Akkerlaag waren de vondsten uit deze periode 
vermengd met ouder en jonger materiaal. Plantaardige of 
dierlijke vondsten uit deze periode, inclusief objecten van 
bot en gewei, zijn niet te onderscheiden van vondsten uit 
eerdere of latere tijden. Kenmerkende vuurstenen of na-
tuurstenen bijl-, beitel-, of hamertypen ontbreken. Wel om-
vat het vuursteenmateriaal dat op de zandkop gevonden is 
werktuigen die tijdens de Drouwener en Havelter TRB ver-
vaardigd kunnen zijn. De bestudeerde selectie van pijlbe-

wapeningen van P14 die buiten wp. 89-17 zijn aangetrof-
fen, omvatte onder meer 30 trapezia en 160 transversalen 
(Wilhelm 1996). Vooral binnen die laatste categorie zijn pijl-
bewapeningen uit het Midden-Neolithicum B te verwach-
ten. Deze zijn evenwel niet te onderscheiden van transver-
sale pijlpunten uit SW/Pre-Drouwen.

Aardewerk
P14 heeft met maximaal 153 herkende scherven van 77 pot-
ten betrekkelijk weinig scherven opgeleverd die mogelijk of 
zeker in het Midden-Neolithicum B thuishoren (zie hoofd-
stuk 7).
Ten aanzien van het aardewerk speelt zowel het probleem 
van ondervertegenwoordiging als van oververtegenwoordi-
ging. Wat de ondervertegenwoordiging betreft; gelet op 
aardewerkcomplexen uit andere Drouwener en Havelter 
nederzettingen zou minstens de helft tot tweederde van het 
contemporaine aardewerk van P14 onversierd moeten zijn. 
Het aandeel van de herkende onversierde potten is echter 
minder dan 15%. Waarschijnlijk zijn veel onversierde Drou-
wener en Havelter scherven tot het niet-determineerbare 
aardewerk gerekend. Anderzijds lijkt ook sprake te zijn van 
oververtegenwoordiging, omdat 21 potten waarschijnlijk, 
en nog eens 35 potten mogelijk tot de Pre-Drouwener fase  
behoren.
De fasen TRB3-4 en -7 zijn zeker met aardewerk vertegen-
woordigd. Menselijke aanwezigheid op P14 in TRB1-2 en 
TRB5-6 is weliswaar niet uit te sluiten, maar typologisch 
niet bewezen.

Verspreiding van het aardewerk
De scherven die zeker of met meer of minder grote waar-
schijnlijkheid aan de Drouwener en Havelter TRB kunnen 
worden toegeschreven (de scherven van TRB-potten 22-

0 50cm

A
-3,08

B

A

B

Fig. 21.4 – Een mogelijke rituele depositie (houten napje?) in 
sp. 90-71, oversneden door eergetouwkrassen.
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77), zijn aangegeven in figuur 21.5). Deze verspreidings-
kaart toont slechts een enkele scherf in de zuidwestelijke 
werkputten, maar wel vrij veel scherven in het noordwesten 
(wp. 89-2). Oostelijker neemt het aantal TRB-scherven, 
inclusief de zekere Drouwener en Havelter scherven, toe. 
Het beeld is in feite hetzelfde als dat van het SW/Pre-Drou-
wener aardewerk, en wat daarvoor gezegd is, geldt ook voor 
de Drouwener en Havelter scherven (vergelijk fig. 20.7-8 en 
zie paragraaf 20.5). Uit het verspreidingsbeeld binnen het 
laatneolithische akkerareaal – het TRB-loopvlak is zoals 
gezegd opgenomen in de laatneolithische Akkerlaag – blijkt 
duidelijk de correlatie tussen het aantal TRB-scherven en 
de dikte van de Akkerlaag (plus Ero1; vergelijk fig. 17.2). 
Het verspreidingsbeeld van het aardewerk op de kruin zegt 
dus weinig over de oorspronkelijke verspreiding van het 
TRB-aardewerk en, pars pro toto, van het TRB-materiaal 
in het algemeen; het maakt vooral duidelijk waar de zandkop 
meer of minder geërodeerd is.
De schaarste aan vondsten in de zuidwestelijke werkputten 
hangt samen met de verzamelmethode en met erosie (zie 

paragraaf 20.5). Of hier werkelijk nauwelijks sprake is ge-
weest van TRB-activiteiten, blijft de vraag.

21.6 Synthese

De Drouwener en Havelter TRB is op P14 met hooguit 
twee grondsporen en bij gebrek aan onvermengde vondst-
contexten met relatief weinig herkenbare vondsten verte-
genwoordigd. Hierdoor is deze periode moeilijk grijpbaar. 
De schaarse data laten veel ruimte open voor speculatie. De 
interpretatie beweegt zich tussen twee uitersten die ik hier-
onder bespreek. Natuurlijk zijn er allerlei tussenmogelijk-
heden denkbaar, die ik verder buiten beschouwing laat.1

1 Zou de samenstelling van het aardewerk nog een ingang kunnen bie-
den om een beter idee te krijgen van de sitefunctie? Die zou op tijdelij-
ke verblijfplaatsen anders geweest kunnen zijn dan op residentiële ne-

0 25m

aantal
scherven
per vak

3-15
2
1

Fig. 21.5 – Verspreiding van Drouwener en Havelter TRB-aardewerk (potnummers 22-77).
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De minimale optie gaat uit van herhaaldelijke, kortstondige 
menselijke aanwezigheid op P14 gedurende TRB3-4 en -7. 
Te denken is bijvoorbeeld aan een kort oponthoud op door-
tocht per kano van de hoge zandgronden stroomopwaarts 
naar tijdelijk bewoonde locaties stroomafwaarts in de kop 
van Noord-Holland, zoals de TRB-vindplaatsen Kreukel-
hof en Bouwlust.2 Ook is tijdelijke bewoning te overwegen, 
gericht op visvangst en jacht in de omgeving, of op het ver-
zamelen van lokale grondstoffen. Tijdens dergelijke bezoe-
ken is een overleden metgezel begraven (indien graf 9 in-
derdaad een TRB-graf is) en is mogelijk een houten napje 
geofferd. Minder aannemelijk daarentegen is een kampe-
ment van rundveehoeders. Het omringende zeer natte moe-
rasbos heeft de toegang voor vee over land, van en naar de 
zandrug van Schokland, waarschijnlijk te zeer bemoeilijkt. 
Bij deze optie moeten verklaringen worden bedacht voor de 
breuk met het SW2/Pre-Drouwener bewoningspatroon (zie 
Gehasse 1995, 76). Waren de zandkop en de omgeving tij-
dens Pre-Drouwen overgeëxploiteerd en nog onvoldoende 
hersteld? Was de visstand achteruitgegaan door het ondie-
per worden van de Vecht? Was de zandrug van Schokland 
onaantrekkelijk voor permanente bewoning, vanwege het 
zich uitbreidende moerasbos? Of moet de oorzaak niet zo-
zeer in deze omgevingsfactoren of de combinatie ervan wor-
den gezocht, maar in sociale of demografische factoren?

De maximale optie behelst een voortzetting van het SW2/
Pre-Drouwen-patroon in het Midden-Neolithicum B, met 
een residentiële nederzetting gedurende TRB op de zand-
rug van Schokland. Afgezien van de ogenschijnlijk ongun-
stigere directe omgeving, waren alle gunstige eigenschap-
pen van de zandrug van Schokland zelf nog onverminderd 
aanwezig. Het zwaartepunt tijdens de jongere TRB-bewo-
ning zou dan verder westwaarts op de zandrug gelegen kun-
nen hebben. Dit zou de zeldzaamheid van Drouwener en 
Havelter sporen en vondsten op P14 kunnen verklaren. P14 
zou bijvoorbeeld als aanlegplaats, akkergrond, weide, vis-
stek en drenkplaats gebruikt kunnen zijn. Al deze vormen 
van gebruik laten geen, of alleen ondiepe sporen na, die als 
gevolg van latere erosie verdwenen kunnen zijn.
Het moerasbos lijkt weliswaar voor rund en schaap/geit te 
drassig geweest te zijn, maar mogelijk kon alleen de zand-

rug van Schokland al het benodigde voedsel verschaft heb-
ben voor de complete veestapel, inclusief varkens. Vanuit 
een residentiële nederzetting aldaar zou dan de wijdere om-
geving geëxploiteerd kunnen zijn.
De sporadische aanwijzingen voor jongere TRB-aanwezig-
heid elders in de polder sluiten eenzelfde seizoensmatige 
exploitatie van de omgeving als tijdens SW/Pre-Drouwen 
niet uit (zie bijlage O). Emmeloord-J97 was in deze periode 
voor de visvangst ingericht. Enig trechterbekeraardewerk 
en acht 14C-dateringen tussen ca. 4500 en 4400 BP (ca. 
3300-2950 cal BC) van visweren en fuiken bewijzen dit.
Een onversierde scherf van de oeverwal van Emmeloord-
J78, een andere veronderstelde satelliet, heeft een aankoek-
seldatering van 4260±70 BP (UtC-1936; δ13C: -24,9‰). 
Gelet op de δ13C-waarde betreft het een betrouwbare 14C-
datering. Op basis van deze uitkomst zal de scherf waar-
schijnlijk uit TRB stammen, al is Vroeg-EGK niet onmoge-
lijk.
De indicaties voor jongere TRB-bewoning op Schokkerha-
ven-E170 bestaan uit een enkele TRB-scherf, een Valby-
bijl, transversale pijlpunten en een vermoedelijke palissade 
met 14C-dateringen rond 4500 BP (Hogestijn 1990, 115; 
Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 20). Deze zijn lastig 
te interpreteren, maar op voorhand is een residentiële ne-
derzetting daar zeker niet uit te sluiten. Zouden de voor 
SW en Pre-Drouwen vermoede territoria nog gedurende de 
Drouwener en Havelter TRB in stand gebleven kunnen 
zijn?

Ik heb lang de tweede optie onvoldoende serieus genomen, 
mede vanwege de schaarse aanwijzingen voor Drouwener 
en Havelter TRB elders in de Noordoostpolder. Pas later 
realiseerde ik mij dat door erosie voorafgaand aan met 
name de DG1, DG2 en later de Cardiumklei, niet alleen de 
flanken van P14, maar ook alle gebruikslocaties langs de 
oevers van de Vecht elders in de Noordoostpolder zullen 
zijn aangetast. Daardoor zijn met name de perioden vooraf-
gaand aan EGK4 in het rivierdal ondervertegenwoordigd.

Welke van beide bovengenoemde opties de werkelijkheid 
het dichtst benadert, valt met dit povere databestand niet te 
zeggen, al neig ik toch naar de eerste optie.

Drenth 2000/01, 45-53; Van Heeringen & Theunissen 2001b, 257-
264). Het aardewerk van deze vindplaats lijkt een beperkt vormenre-
pertoire te hebben met wederom vooral grote en kleine trechterbekers en 
daarnaast emmerachtige vormen. Te bedenken is wel dat het aarde-
werk sterk gefragmenteerd is, wat het lastiger maakt om vormen te 
herkennen, en bovendien is het nog niet uitgebreid bestudeerd. Sloot-
dorp-Bouwlust is in TRB4-5 gedateerd. Dat is een periode waarin het 
servies sowieso wat minder vormenrijk lijkt te worden. Ook op P14 
zijn trechterbekers het meest voorkomende type, zelfs als veel ervan 
toch Pre-Drouwener trechterbekers zouden zijn. Is P14 dus eerder een 
tijdelijke nederzetting? Ik durf het niet te beweren omdat het er naar 
uitziet dat op TRB-vindplaatsen op de pleistocene gronden, waarvoor 
een interpretatie als residentiële nederzetting aannemelijk is, trechter-
bekers en trechterbekerachtige potten eveneens in de meerderheid zijn 
(Bakker 1979a, 183 e.v.; Ten Anscher 1986).

2 Bij Dijkgatsweide (Wieringermeerpolder) is een TRB-kano gevonden 
(Kruidhof, Raczynski-Henk & Van Rijn 2007; Kruidhof e.a. 2011).

derzettingen. Als dat al niet uit een beperkter typenscala zou blijken, 
dan wellicht uit de relatieve frequentie van bepaalde typen. Een ver-
eiste voor zo’n benadering is wel, dat voor enkele vindplaatsen de site-
functie op andere criteria dan op aardewerk vastgesteld is, en dat daar 
sprake blijkt te zijn van een correlatie tussen site-functie en aarde-
werksamenstelling.
Een eerste verkenning van deze benadering leverde nog nauwelijks 
houvast. Op Hüde I dat gedurende de Drouwener fase als vis-, jacht- 
en veeweiderskamp zou zijn gebruikt, zijn behalve trechterbekers (ver-
reweg het meest talrijke type) kraagflessen, bakplaten, schalen, em-
mers en schouderpotten aangetroffen (Kampffmeyer 1991, 267-269, 
320). Dit is hetzelfde typenscala als op P14. De vindplaats Slootdorp-
Bouwlust lijkt geen permanente nederzetting geweest te zijn, eerder een 
herhaald gebruikt seizoenskamp (extractiekamp) met veel aanwijzin-
gen voor gespecialiseerde jacht (vooral eend, ook edelhert en ree), 
strandexploitatie (schelpen, (aangespoelde) zeezoogdieren), maar ook 
voor de aanwezigheid van gedomesticeerde dieren (Hogestijn & 
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BEWONING TIJDENS EGK EN KB

22.1 Landschappelijk kader

Tussen het begin van de Enkelgrafcultuur en het einde van 
de Klokbekercultuur (ca. 4100-3650 BP; ca. 2800-2000 cal 
BC) steeg de gemiddelde waterstand met minder dan een 
meter. Vanwege een groot plateau in de calibratiecurve bie-
den 14C-dateringen voor de Havelter TRB en Vroeg-EGK 
geen houvast. De landschappelijke ontwikkeling is dan ook 
lastig aan een cultuur of fase te verbinden.
– Waarschijnlijk was gedurende EGK1-3 nauwelijks sprake 
van sterke schommelingen in de waterstand, afgezien van 
seizoensfluctuaties. Het landschapsbeeld zal min of meer 
vergelijkbaar geweest zijn met dat van figuur 21.1b. Langs 
de rivier groeide een zeggenvegetatie die rijk was aan water-
drieblad. De zeggenvegetatie kon zich dankzij verdergaande 
vernatting en slechte drainage gestaag uitbreiden ten koste 
van het elzenbroekbos.
– Rond 4050 BP (ca. 2525 cal BC; omstreeks de overgang 
naar EGK4) zorgden kortstondige mariene invloeden voor 
fluctuaties in de waterstand en, na het ontstaan van de 
Oude-Detritusgeul, voor aanzienlijke verbetering in de 
drainage. Die mariene invloeden zijn te relateren aan een 
getijdengeul in Noord-Holland (zie fig. 13.4d en paragraaf 
14.3.7). Dit resulteerde direct langs de Vecht in betrekke-
lijk eutrofe zeggenvegetaties met veel riet, rus en ook wat 
wilg. Wat verder van de rivier af groeiden mesotrofe zeg-
genvegetaties. Het elzenbroekbos zal zo goed als verdwe-
nen zijn, afgezien van een smalle gordel rond het loofbos op 
de zandrug van Schokland.
– Tussen ca. 4000 en 3800 BP (ca. 2525-2250 cal BC; ge-
durende EGK4 en Vroeg-KB), verslechterde de drainage 
gaandeweg weer en was sprake van vernatting. De zandrug 
van Schokland lag te midden van uitgestrekte mesotrofe 
zeggenvelden (zie fig. 22.1a). Langs de Vecht was de zeggen-
vegetatie nog rijk aan riet.
– Tussen ca. 3800 en 3650 BP (ca. 2250-2000 cal BC; tij-
dens Laat-KB) was een uitgestrekt gagelrijk berkenbroek-
bos ontstaan met op de natste plekken een ondergroei van 
riet en zegge (fig. 22.1b). Dit zeer open bos omgaf de zand-
rug van Schokland waarop nog steeds een gemengd loofbos 
stond. De rivier was begrensd door een zone met zegge, ter-
wijl ook nog een restant elzenbroekbos, vermoedelijk in een 
zeer smalle strook, aanwezig zal zijn geweest.

22.2 Beschikbaar terrein op P14 en relevante 
grondlagen

De 3,20 m -NAP-hoogtelijn op de oudste periodekaart (fig. 
22.4) geeft de gemiddelde grondwaterstand aan rond het 
begin van EGK. Het oostelijke uiteinde van de zandkop 

Fig. 22.1 – Landschappelijke zones binnen een straal van 2 km 
rond de zandrug van Schokland. Legenda:

a: ca. 3950 BP
(2500 cal BC)

b: ca. 3700 BP
(2100 cal BC)

gemengd loofbos

elzenbroekbos

berkenbroekbos

waterdriebladrijke zeggenvegetatie

zeggenvegetatie

open water
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kan toen wat oostelijker gelegen hebben dan de periode-
kaart toont (zie paragraaf 21.2). Buiten de genoemde hoog-
telijn moet detritusgyttja (of veen?) te vinden zijn geweest. 
Deze laag is direct voorafgaand aan de sedimentatie van de 
DG1 geërodeerd, vermoedelijk omstreeks 4050 BP. Zeer 
kort hierna werd DG2 afgezet. Hieraan ging erosie vooraf 
van de flanken en de kruin, en waarschijnlijk ook van de 
oeverzone. De 2,90 m -NAP-hoogtelijn markeert de nat/
drooggrens omstreeks het eerste gebruik van de akker. De 
Akkerlaag wigt uit in de DG2.
De hoogtelijn van 2,64 m -NAP geeft de minimale uitbrei-
ding van de DG2 over de Akkerlaag aan – de akker kan 
toen hoger op de kruin nog in gebruik geweest zijn (uiterlijk 
tot het ontstaan van Erosielaag 1 (Ero1), omstreeks 3750 
BP; ca. 2200 cal BC). Deze minimale uitbreiding is geba-
seerd op het hoogste DG2-voorkomen boven de Akkerlaag 
(onder Ero1); hoger is de DG2 getopt. De 2,64 m -NAP-
hoogtelijn geeft daarom een te rooskleurig beeld van de om-
vang van de akker en het meestal droge terrein omstreeks 
3750 BP.

De jongste periodekaart (zie fig. 22.5) geeft een indruk van 
de laatneolithische situatie vanaf ca. 3750 BP, na het ont-
staan van Ero1 als gevolg van een overstroming. Daarna zal 
tijdens het Laat-Neolithicum nog over de gehele zandkop 
DG2 zijn afgezet. Aan het eind van KB was het meestal 
droge terrein ingekrompen tot ongeveer de 2,50 m -NAP-
hoogtelijn. Die zal toen in het uiterste oosten iets verder uit-
gebogen zijn geweest dan de periodekaart aangeeft.
Naast de al genoemde contemporaine Akkerlaag, DG2 en 
Ero1, is ook Ero2 van belang. Deze laag dateert weliswaar 
uit de Vroege Bronstijd, maar bevatte onder meer de ver-
spoelde restanten van een oeverversteviging uit Laat-KB. 
Voor eventuele EGK-aanwezigheid voorafgaand aan de aan-
leg van de laatneolithische akker is bovendien de OAL nog 
relevant, als loopvlak dat vervolgens grotendeels zou wor-
den verploegd.

22.3 Lokale vegetatie

Of informatie aangaande de lokale vegetatie gedurende de 
eerste fasen van EGK voorhanden is, is afhankelijk van de 
datering van de DG1. Waarschijnlijk is de DG1 pas afgezet 
rond 4050 BP (ca. 2550 cal BC) of iets eerder, omstreeks de 
overgang van EGK3 naar EGK4.
De DG1 verschaft aanwijzingen voor een nat elzenbroek-
bos, met vermoedelijk van elders ingespoelde resten van 
oever- en waterplanten. Antropogene indicatoren zijn af-
wezig.

Voor de periode vanaf ca. 4050 BP, vanaf het begin van 
EGK4, is de DG2 de beste informatiebron voor pollen en 
macroresten. Dit geldt met name voor de bemonsterde 
DG2 in de oeverzone in wp. 87-7, waar dankzij de aanwe-
zigheid van Ero1 en Ero2 (die hier tijdslijnen binnen de 
DG2 vormen) beter in te schatten is met welke archeologi-
sche fase de DG2-niveaus corresponderen (Gehasse 1995, 
81-85). In de overige bemonsterde profielen, in de oever-
zone in wp. 83-1, wp. 84-7, wp. 89-17, en in het westen in 
wp. 84-2 en wp. 89-2, is niet te bepalen welke archeologi-
sche fasen vertegenwoordigd zijn binnen de lange periode 
waarin DG2 is afgezet.
Het vegetatiebeeld kan als gevolg van erosie in de DG2 hi-
aten vertonen. Daarnaast is het vertekend door materiaal 
dat van elders is meegevoerd of dat opgewerveld is uit ou-
dere contexten en opnieuw is afgezet. Voor de sporadische 
antropogene indicatoren in het pollen en de macroresten 
zie paragraaf 22.5.
Pollen en macroresten tonen afwisselingen van nattere en 
drogere perioden in een overwegend natte context. Steeds 
moet sprake geweest zijn van een elzenbroekbos rond de 
vindplaats. In dit moerasbos waren, plaatselijk en tijdelijk, 
nattere vegetaties te vinden, zoals wilgenbroekbos en plek-
ken met zeggenvegetaties, en zelfs open water. Het stuif-
meel en de macroresten wijzen voorts op een oevervegetatie 
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Fig. 22.2 – Relevante grondlagen
voor EGK en KB voor ca. 3750 BP,
waarschijnlijk inclusief de DG1.

Fig. 22.3 – De relevante grondlagen
voor KB na ca. 3750 BP.
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en een onderwatervegetatie. Ook het gemengde loofbos 
verder westelijk op de zandrug van Schokland is hierin te 
herkennen.
In de hogere niveaus, na Ero1, nemen de aanwijzingen toe 
voor wisselende waterstanden, periodieke overstromingen 
en een sterker wordende mariene invloed. Dit blijkt bij-
voorbeeld uit meldesoorten en zwak brakwater-minnende 
soorten, zoals zeebies en groot nimfkruid, en Hystricho-
spheridae (eencellige algen – dinoflagellaten – die in zout of 
brak water leven).

Op P14 zelf ontbreken aanwijzingen voor de uitgebreide ber-
kenbroekbossen die na 3800 BP (ca. 2250 cal BC) buiten 
het rivierdal de omgeving domineerden. Het elzenbroekbos 
rond P14 (vermoedelijk slechts in een zeer smalle zone) 
dankte zijn voortbestaan aan de ligging direct aan de rivier, 
waardoor voedselrijkere condities voorhanden waren.
De grotere brokken houtskool uit de Akkerlaag zullen voor-
namelijk uit de periode EGK-KB afkomstig zijn (Gehasse 
1995, 101-102). Bijna alle soorten die met macroresten en 
pollen aanwezig zijn, zijn ook als houtskool aangetroffen. 
Het lokale loofbos bestond uit es, eik, iep, vuilboom, berk, 
hazelaar, esdoorn, spaanse aak, wegedoorn, kardinaalsmuts 
en taxus.1 Het broekbos met els en wilg is zowel in pollen, 
macroresten, houtskool als in verspoeld onbewerkt hout aan-
getoond. Voorts zijn boomwortels van beide soorten (maar 
hoofdzakelijk van els) in situ aangetroffen in de DG2, langs 
zowel de noord- als de zuidflank van de zandkop op P14.

22.4 Grondsporen

Op de kruin was de laatneolithische akker met zijn eerge-
touwkrassen gedeeltelijk bewaard gebleven. Verder waren 
hier alleen nog de dieper ingegraven laatneolithische spo-
ren (paalsporen, greppels, graven) voorhanden. Ondanks 
herhaalde erosie van de DG2 zijn vooral aan de zuidoost-
zijde hierin toch nog enkele ondiepe grondsporen (haar-
den) teruggevonden. Hun behoud was te danken aan de 
ligging in de luwte van de zandkop, die bescherming bood 
tegen erosie vanuit de rivier. Met uitzondering van de 
meeste staaksporen en overige kleine ingravingen (zie fig. 
22.9) zijn alle sporen aangegeven op de periodekaarten (fig. 
22.4-5).

Grafveld en bijbehorende grondsporen
Voor een uitgebreide bespreking van het grafveld en de ge-
associeerde grondsporen zie hoofdstuk 15. Het laatneoli-
thische grafveld nabij de Vechtoever omvatte de graven 10-
15, waarin volwassen mannen en een vrouw waren begra-
ven. Graf 15 was voorzien van een kringgreppel en bezat 
vermoedelijk een grafheuvel. De overige graven lijken vlak-
graven geweest te zijn.

Enkele contextloze menselijke skeletelementen (opperarm-
been C, onderkaak D en misschien ook schedeldak F) en 
voorts een vuurstenen kling (pseudo-Grand-Pressigny-dolk; 
een mogelijke grafgift) kunnen afkomstig zijn uit verspoel-
de laatneolithische graven.

In het grafveld kan vanaf EGK1 tot in Laat-KB begraven 
zijn, al lijkt mij zo’n lang gebruik niet aannemelijk. Begra-
ving die zich tot EGK4 en Vroeg-KB beperkt heeft, acht ik 
veel waarschijnlijker. De met het grafveld geassocieerde 
grondsporen, vuurkuilen α-β en palen γ-ε, wijzen op ritue-
len en andere activiteiten die deels later, in KB, op het graf-
veld zijn uitgevoerd.
Los scheenbeen A vormt misschien een eerste aanwijzing 
voor een tweede (iets jonger?) grafveld dat zo’n 50 m weste-
lijker kan hebben gelegen. Het kan ook al vanouds een ‘los’ 
skeletelement zijn, zoals ook is aangenomen voor losse on-
derkaak E die uit het einde van KB stamt. Dergelijke ver-
spreid liggende, losse menselijke skeletelementen zijn mis-
schien op alternatieve grafrituelen terug te voeren, maar 
zijn lastig te duiden.

Akker
De akker is in hoofdstuk 17 uitvoerig behandeld. Hij om-
vatte ca. 0,25-0,5 ha en strekte zich vanaf de oever van de 
Vecht tot meer dan 100 m westwaarts uit. De Akkerlaag 
was ca. 15 tot incidenteel 20 cm dik en is herkend dankzij 
eergetouwkrassen in de basis. In de eergetouwkrassen zijn 
vijf patronen onderscheiden die samen minimaal 14 ploeg-
gangen vertegenwoordigen.
De akker is tussen ca. 4050 en 3750 BP (ca. 2500-2200 cal 
BC) langdurig in gebruik geweest, vanaf EGK4 of vanaf 
Vroeg-KB tot uiterlijk het ontstaan van Ero1.

Greppels
Op het oostelijke en westelijke greppelsysteem is in hoofd-
stuk 18 gedetailleerd ingegaan.
Het brede westelijke systeem ten westen van de akker be-
stond uit een tiental evenwijdige, zuidwest-noordoost ge-
richte greppels, die niet alle tegelijkertijd opengelegen zul-
len hebben, en bezat misschien een aftakking naar het zuid-
oosten. Het heeft op dezelfde plaats een opvolger gehad.
Van het veel smallere oostelijke systeem, aan de noordrand 
van de akker, waren slechts resten van twee parallelle grep-
pels aanwezig, met een oostzuidoost-westnoordwestelijke 
richting. Zowel ten oosten als ten westen hiervan zijn ver-
kleuringen opgemerkt, die mogelijk wijzen op een voortzet-
ting. Het verdere verloop van beide systemen is onduide-
lijk.
Wellicht lag het oostelijke systeem aan weerszijden van een 
paadje dat vanaf een oeverversteviging (zie hieronder) west-
waarts voerde, en daar via het westelijke systeem, vermoe-
delijk een drainagesysteem in een voorde-achtige laagte, 
aansloot op de hogere delen van de zandrug ten westen van 
P14.
Het oostelijke greppelsysteem is gedateerd tussen ca. 3900 
en 3750 BP (ca. 2400-2200 cal BC). Het oudste westelijke 
systeem dateert tussen ca. 3800 en 3750 BP (ca. 2250-2200 
cal BC); het jongste westelijke systeem van ca. 3750 BP tot 
uiterlijk ca. 3450 BP (ca. 2200-1750 cal BC).

1 Kardinaalsmuts en taxus zijn niet in de macroresten en het pollen op-
gemerkt, maar wel als houtskool. Bovendien is taxus ook als onver-
koold hout teruggevonden, evenals hazelaar, eik en wegedoorn.
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Fig. 22.4 – Periodekaart voor EGK–KB tot ca. 3750 BP.
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Fig. 22.5 – Periodekaart voor Laat-KB, na ca. 3750 BP.
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Oeverversteviging
Aan de oever van de Vecht in het noordoosten van de zand-
kop (hoofdzakelijk in wp. 87-1 en verder nog in wp. 90-1) 
was een opvallende concentratie vuistgrote natuurstenen 
aanwezig in een gebied van ca. 8 m breed en hellingaf-
waarts ca. 12 m lang. Dit stenenvlak bevond zich tussen 
3,05 en 3,70 m -NAP. De stenen lagen in de basis van de 
Ero2 (zie fig. 22.6-7 en fig. I.8).
Gezien hun vondstposities onderin de Ero2, en niet halver-
wege of hoger, kan uitgesloten worden dat de stenen hier 
terechtgekomen zijn door menselijke activiteiten op de 
Ero2, tijdens WKD2. Het moet om resten van een oudere 
structuur gaan. In tegenstelling tot lichtere vondsten, die 
bij het ontstaan van Ero2 verder hellingafwaarts getrans-
porteerd zullen zijn, verwacht ik dat deze stenen hooguit 
enkele meters verplaatst waren, maar dankzij hun gewicht, 
toch nog wel ongeveer op hun oorspronkelijke locatie lagen. 
Ik vermoed dat het resten betreft van een oeververstevi-
ging.
Zou deze verstoorde structuur ouder zijn geweest dan Ero1, 
dan zouden ook onderin de Ero1 stenen te verwachten zijn, 
als een erosieresidu. De Ero1 was ter plaatse opgeruimd, 
maar wel nog behouden in de direct aangrenzende wp. 87-
7, hellingafwaarts en slechts een paar meter noordelijker 
(zie fig. I.10). Hierin was echter geen enkele steen aanwe-
zig. De oeverversteviging zal dus jonger zijn dan de Ero1. 
De aanleg is te dateren na ca. 3750 BP en voor ca. 3600 BP 
(na het ontstaan van Ero1 en voor het ontstaan van Ero2, 
tussen 2200 en 1950 cal BC).

Paalsporen
In het kader van het grafveld zijn de drie paalsporen γ-ε, 
met houtrestanten, al besproken (zie paragraaf 15.5). In sa-
menhang met de greppels (zie paragraaf 18.1) zijn ook paal-
sporen 1-3 reeds genoemd. Verder heeft P14 de volgende 
mogelijke en zekere paalsporen opgeleverd, die zich alle 
scherp in het vlak aftekenden en alleen al daarom niet ou-
der dan het Laat-Neolithicum zullen zijn:
– Paalspoor 4 (sp. 84-7108): Een ovaalronde vlek van ca. 70 

x 50 cm is op 3,20 m -NAP in het dekzand onder de 
DG2 herkend als een ‘bruinige verkleuring’, vermoede-
lijk zandige detritusgyttja. Meer is van dit spoor niet be-
kend.

– Paalspoor 5 (sp. 89-z.n.): Deze ovaalronde vlek van ca. 
40 x 30 cm kwam op 2,65 m -NAP onder de bouwvoor 
aan het licht, in de top van het dekzand. De vulling be-
stond uit grijs (akker-) zand. Dit spoor is verder niet ge-
documenteerd.

– Paalspoor 6 (sp. 89-z.n.): Dit mogelijke paalspoor met 
een diameter van ca. 30 cm bezat een vulling van detri-
tusgyttja. Dit spoor is in het dekzandvlak onder de Ak-
kerlaag opgemerkt, op 2,93 m -NAP, maar het is niet 
duidelijk of het door de Akkerlaag heen gegraven was.

– Paalspoor 7 (sp. 89-176): Op 3,49 m -NAP tekende dit 
grondspoor, afgedekt door Cardiumklei, zich af. Het 
had een diameter van ca. 60 cm en bevatte een paal met 
een diameter van ca. 15 cm. Paal en kuilbodem reikten 
tot 4,01 m -NAP. De kuilvulling bestond uit detritus-
gyttja, vermoedelijk DG2, met veel houtrestanten.

Fig. 22.6 – Stenenconcentratie (vermoedelijk restant van een oeverversteviging) in wp. 87-1.
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WKD-stoofkuil 1

0 1m

natuursteen

liggend hout

grondspoor

Cardiumklei

Erosielaag 2

dekzand

runderhoefindruk (laat WKD1 - vroeg WKD3)

staak

Ösenbecher (SW-beker 744)

onderkaak, mens (skeletelement D)

onderkaak, wild zwijn

gewei

Fig. 22.7 – Overzicht van het vlak in wp. 87-1 
met onder meer de resten van de laatneolithische 
oeverversteviging en verspoelde overige vondsten, 
naast vondsten en grondsporen uit de periode laat 
WKD1 t/m vroeg WKD3.
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Functie: Op de met het grafveld geassocieerde palen γ-ε na, 
waarvoor een rituele functie voor de hand ligt, zijn paalspo-
ren 1-7 geïsoleerde verschijningen (zie fig. 22.8). Bij paal-
sporen 1-3, ter hoogte van het westelijke greppelsysteem, 
gaat het waarschijnlijk om kuilen waar de paal uitgetrokken 
is. Als ook kuilen 4-6 werkelijk paalsporen waren (wat niet 
zeker is), dan waren hier de palen eveneens verwijderd. Aan-
knopingspunten voor hun functie zijn er niet of nauwelijks. 
Paalsporen 1-3 waren mogelijk markeringen bij het oudste 
westelijke greppelsysteem (zie paragraaf 18.4), paalspoor 7, 
in de geul, hield misschien verband met visserij.
Datering: Palen γ-ε zijn via de 14C-datering van paal ε en 
hun veronderstelde onderlinge samenhang in Vroeg-KB te 
dateren. De paalsporen 1-3 zijn jonger maar dateren even-
eens uit KB. Zij zijn ouder dan Ero1 (ca. 3750 BP; ca. 2200 
cal BC). Van de overige grondsporen is alleen te zeggen dat 
een datering in SW of TRB uitgesloten is en een toewijzing 
aan het Laat-Neolithicum aannemelijk is. Een nauwkeuri-
ger periodisering is niet mogelijk.

Staaksporen
Onder de Akkerlaag tekenden zich in het dekzand ronde, 
scherp begrensde verkleuringen af met een diameter van 4-
6 cm en incidenteel 8 cm. Hun vulling bestond uit zand 
met dezelfde grijze kleur als de laatneolithische Akkerlaag. 
Bij het overgrote deel betrof het mollengangen, maar vooral 
in het noordoosten leken tientallen grondsporen afkomstig 
te zijn van ingeramde staken die later weer uitgetrokken 
zijn. Zij gingen nog tot maximaal ca. 20 cm diep, maar wa-
ren meestal veel ondieper.

Figuur 22.9) toont als voorbeeld de verspreiding van de 
staaksporen in wp. 87-1 en -4. Hierin is geen patroon te 
herkennen.2

Functie: Relevant kunnen de observaties zijn die met be-
trekking tot staaksporen in de Velserbroekpolder gedaan 
zijn, zij het in jongere context (Vroege en Late Bronstijd). 
Staaksporen zijn daar zeer talrijk en opgevat als indicaties 
voor omheiningen. “Gedetailleerd onderzoek leidde tot de 
constatering dat gebruik is gemaakt van geprefabriceerde 
vlechtwerkhekken van een bepaalde lengte. Mogelijk wer-
den ze verzet als de verplaatsing van het vee daartoe aanlei-
ding gaf, en werden zo kleine, in omvang variabele enclo-
sures gevormd” (Therkorn & Van Londen 1990, 305). Ge-
prefabriceerd vlechtwerk is van P14 uit EGK-context (graf 
12) bekend. Net als op P14 waren in de Velserbroekpolder 
tevens runderhoefindrukken en eergetouwkrassen aanwe-
zig. Die laatste zouden echter niet wijzen op een akker, 
maar op ontginningen die mogelijk alleen gericht waren op 
het verkrijgen van goede weidegronden. “De omheiningen 
zijn niet gelijktijdig met de ploeg- (of ontginnings) sporen: 
dat blijkt uit de verschillen in oriëntatie en uit de oversnij-
dingen” (ibidem, 305).
In dit kader is ook de late EGK-vindplaats Zijpe-Keins-
merbrug van belang, die als veeweiderskampement is be-
schouwd. Hier is de combinatie runderhoefindrukken en 
staaksporen (en drenkkuilen, zie hieronder) eveneens op-
gemerkt (Van Heeringen & Theunissen 2001b, fig. 31.8).
In het licht van het bovenstaande zouden de staaksporen 
van P14 eveneens als aanwijzingen voor (mobiele) vee-om-
heiningen kunnen worden opgevat. Die werden dan aange-
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Fig. 22.8 – Overzicht van laatneolithische palen en paalsporen.

2 Het beeld is incompleet omdat in de werkputten van 1990 de staakspo-
ren, die daar tussen de vele mollengangen ook wel aanwezig geweest 

zullen zijn, vanwege tijdsdruk niet gedocumenteerd zijn (het afwerken 
van het grafveld moest voorrang krijgen).
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legd in perioden van braak, wanneer het akkerareaal als wei-
de diende. Daarbij denk ik eerder aan een omheinde weide 
voor kleinvee, omdat de constructies te licht waren om het 
uitbreken van runderen te verhinderen. Ik beschouw de 
runderhoefindrukken dus als een indirecte aanwijzing voor 
de aanwezigheid van vee in zijn algemeenheid, waaronder 
ook schapen en geiten. Bovendien zijn botten van ovicapri-
den op P14 aangetoond (en ook bijvoorbeeld te Zijpe-Kein-
smerbrug; Van Heeringen & Theunissen 2001b, 299). Het 
veel geringere gewicht van schapen en geiten verhinderde 
dat hun prenten zo diep ingedrukt konden worden, dat zij 
op het sporenvlak nog te zien zouden zijn.
De staaksporen kunnen ook wijzen op een tijdelijke omhei-
ning voor bijvoorbeeld een groentetuintje. Een andere mo-
gelijkheid, één die goed te rijmen is met een verspreidings-
patroon waar geen ‘lijn’ in zit, is dat het de sporen zijn van 
zogenaamde ruiters; losse staken waaraan het gewas werd 
gehangen om te drogen (suggestie P. van der Kroft).
Datering: De staaksporen zijn te dateren in de periode EGK-
KB, en zijn waarschijnlijk ouder dan ca. 3750 BP (2200 cal 
BC).

Overige kleine ingravingen
Figuur 22.9 toont in wp. 87-1 en -4 ook veel rechthoekige, 
driehoekige of vierkante sporen. De meeste zijn klein, met 
een diameter van 5-15 cm, maar incidenteel zijn ook gro-
tere insteken opgemerkt tot ca. 35 cm, vooral in de oever-
zone. Zij tekenden zich in het dekzandvlak scherp af en wa-
ren gevuld met grijs zand, en in de oeverzone vaak met hu-
meus zand. Hun diepte was zelden meer dan 15 cm, en 
meestal maar 5 cm of minder. Mogelijk zijn deze sporen 
ontstaan bij prehistorische grondbewerkingen, of bij het 
uittrekken van staken en palen. Zij zijn op grond van hun 
vulling en scherpe contouren waarschijnlijk overwegend 
laatneolithisch. De grotere insteken, in de oeverzone (zie 
fig. 22.5), zijn afgedekt door de Ero2. Vermoedelijk dateren 
zij tussen 3750 en 3600 BP (ca. 2200-1950 cal BC).

Staken
Vijf aangepunte houten staken (sp. 83-2135 t/m -2139) met 
een diameter van 3-5 cm kwamen onder de DG2 aan het 
licht in de top van de OAL (Gehasse 1995, 108, tab. 6.23). 
Zij bevonden zich op ca. 3,30 m -NAP in een verdiept ge-
deelte in wp. 83-1 van slechts 1 x 4 m (zie fig. 22.4). Vier 
ervan vormden over ca. 1,5 m een noordnoordwest-zuid-
zuidoost gericht rijtje. Op ca. 70 cm afstand stond een vijf-
de staak, mogelijk onderdeel van een tweede, evenwijdig 
rijtje. De staken waren nog 6,5-35,5 cm lang. De twee zui-
delijkste waren gemaakt van hazelaar, de overige van els. 
Het lijkt om onderdelen van dezelfde structuur te gaan. Het 
verdere verloop is onbekend; de directe omgeving is niet zo 
diep onderzocht.
Functie: Gehasse (ibidem, 108) dacht aan bevestigingssta-
ken voor fuiken.
Datering: Een TRB-datering is nog te overwegen, een date-
ring in SW niet. Deze staken zaten waarschijnlijk niet diep 
genoeg om bewaard gebleven SW-hout te kunnen zijn. In 
beide gevallen, TRB of SW, valt een duiding als fuikstaken 
af vanwege de veel lagere waterstanden in die perioden. Een 
datering laat in het Laat-Neolithicum is het meest waar-
schijnlijk.

Houtskoolconcentraties en haarden
De wat ‘lossere’ houtskoolconcentraties die op figuur 22.5 
met een symbool zijn aangegeven, opgemerkt in DG2-ni-
veaus, zijn waarschijnlijk van kapotgelopen haarden afkom-
stig. Ik laat deze verder onbesproken.3 Als zekere haarden 
zijn min of meer ovale of ronde, dichte houtskoolconcentra-
ties aangemerkt, die steeds geassocieerd zijn met asplekken, 
verbrande leem (dat wil zeggen: kleiige detritusgyttja), en/of 
verbrand bot of andere vondsten (zie fig. 22.10).

Fig. 22.9 – Staaksporen en kleine ingravingen in wp. 87-1 en -4.

0 5m

0 50m

kleine ingraving

staakspoor

3 Op erosievlakken aangetroffen houtskoolconcentraties zullen uit ver-
spoelde houtskool bestaan hebben en zijn op fig. 22.5 niet aangegeven.
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– Haard 1 (sp. 84-7339): Deze rond-ovale, dichte concen-
tratie houtskool lag in de zuidelijke oeverzone op 2,84 m 
-NAP in een licht zandig niveau in de DG2. De door-
snede bedroeg 50-60 cm. Vergeleken met de overige 
haarden is dat klein. Bovendien is geen as of verbrand 
sediment opgemerkt. Daarom is hier waarschijnlijk al-
leen de onderkant van een schotelvormig verdiepte haard 
bewaard gebleven. Tussen het houtskool zijn gecalcineer-
de visbotjes gevonden, waaronder enkele wervels van 
paling, brasem en karperachtigen (Gehasse 1995, 110).4 
Houtskool (els) uit dit grondspoor is 14C-gedateerd op 
3860±80 BP (UtC-2510), (vermoedelijk) in Vroeg-KB.

– Haard 2 (sp. 86-178): In het westprofiel van wp. 86-2 
was deze haard over 70 cm zichtbaar als een maximaal 4 
cm dikke, schotelvormig verdiepte, gelige aslaag (poeder-
achtig) met eronder een 0,5 cm dik koolzwart laagje. De 
haard lag op Ero1. In het aangrenzende vlak tekende de 
haard zich op 2,87 m -NAP incompleet af als een maxi-
maal 15 cm breed, wat kartelig gelig cirkelsegment met 
een zwarte rand. De maximale diameter zal groter ge-
weest zijn dan 70 cm.

– Haard 3 (sp. 84-7141): In wp. 84-5 lag in een van de uit-
stekende metervakken een haard die uit twee gele asplek-
ken met veel houtskool bestond. Deze was aangelegd op 
zandige DG2 of op de Ero1 erboven. In de directe nabij-
heid lagen natuursteen, verbrand en onverbrand vuur-
steen, bot en een scherf (die ik niet heb kunnen terug-
vinden). Buiten het metervak is deze haard niet onder-

zocht. De diepteligging is onbekend en profielinformatie 
ontbreekt.

– Haard 4 (sp. 87-z.n., zie fig. I.6): Deze haard aan de noord-
flank nabij de oeverzone is in het westprofiel van wp. 87-3 
opgemerkt. Het betrof een schotelvormig verdiepte, ca. 
2 cm dikke, gelige aslaag op een koolzwarte laag. De 
lengte in het profiel bedroeg ca. 45 cm, wat waarschijn-
lijk niet de maximale diameter van deze haard was. De 
haard bevond zich op ca. 2,95 m -NAP op een gyttjani-
veau in de DG2, stratigrafisch direct boven Ero1.

– Haard 5 (sp. 90-142, fig. 22.11 en zie fig. I.7): Deze haard 
bevond zich aan de zuidflank, nabij de oeverzone. Hij 
lag op 2,98 m -NAP onder de bouwvoor boven Ero1. De 
haard bestond uit een oranjerood-verbrande vlek met 
gelige as. De verbrande vlek, die in tegenstelling tot de 
as niet poederachtig, maar brokkelig was, bestond ver-
moedelijk uit gebakken licht-kleiige detritusgyttja. Dit 
impliceert dat de haard niet direct op de Ero1 is aange-
legd, maar op een heel dun laagje DG2 daarboven. De 
haard had een diameter van ca. 80-85 cm en een dikte 
van ca. 1-2 cm. In en om de haard is veel houtskool aan-
getroffen. Een monster leverde els, wilg en wat eik op 
(Gehasse 1995, 109). De schimmels in het houtskool 
duidden op sprokkelhout of hout uit voorraad. Het houts-
kool (vooral van els, in mindere mate van wilg) was ver-
kleurd, wat op zeer sterke verhitting wijst. Verder lagen 
in en rond de haard enkele tientallen schubben en gecal-
cineerde visbotjes, onder andere van baars en karper-
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Fig. 22.10 – Overzicht van laatneolithische haarden.

4 Gehasse (1995, 109) noemde als contemporaine haarden sp. 90-142 
(haard 5), sp. 84-7340 (haard 6), sp. 84-7443 (moet zijn sp. 84-
7343; volgens mij een WKD2-haard) en sp. 84-7263. Dit laatste 

nummer is een vergissing. Het is een laagaanduiding voor een DG2-
niveau. Haard 1 was de enige die in grondlaag 84-7263 lag. Ik ga er 
dus van uit dat de genoemde visbotjes in haard 1 gevonden zijn.
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achtigen (ibidem, 109, tab. 6.24). In de haard zijn ook 
enkele splinters vuursteen, natuursteen en een paar ver-
brande hazelnootdoppen gevonden. Bij de rand lagen 
twee scherven van potbeker 92. Houtskool (els en haze-
laar), afkomstig uit deze haard, heeft een 14C-datering 
opgeleverd van 3710±60 BP (UtC-2513). Hiermee zijn 
behalve een datering voor haard 5 (die goed te rijmen is 
met de potbekerscherven) ook sluitdateringen voor de 
Akkerlaag en Ero1 verkregen.

– Haard 6 (sp. 84-7340, fig. 22.12): Ook deze haard lag in 
de zuidelijke oeverzone, op 2,85 m -NAP, in een gyttja-
niveau van de DG2. Aan de oostzijde was dit oorspron-
kelijk waarschijnlijk ovaalronde spoor verstoord als ge-
volg van het verdiepen van de meest oostelijke vakken 
van wp. 83-1. Het resterende deel was ca. 85 x 45 cm en 
bestond uit houtskool met in het centrum een geel-oran-
je vlek; waarschijnlijk as en/of verbrande detritusgyttja.5 
Hierin lagen rode oker en verbrande, niet nader te deter-
mineren zoogdierresten (Gehasse 1995, 110). Ook deze 
haard was vermoedelijk schotelvormig verdiept. Naast 
de haard is een verweerd (onverbrand?) fragment van 
een varkenskaak aangetroffen.

Verschijningsvorm: Het betreft steeds oppervlaktehaarden. 
De complete haarden hebben een standaard verschijnings-
vorm: een ovaalronde plek met een doorsnede van een klei-
ne meter. Kenmerkend is de ligging in een uitholling. Ook 
de regelmatige aanwezigheid van een koolzwarte laag onder 
verbrande klei en as is opvallend. Van haard 5, zonder kool-
zwarte laag of schotelvormige verdieping, kan het beeld ver-
tekend zijn als gevolg van aantasting door betreding.
De steeds zo zorgvuldig ogende uithollingen lijken mij geen 
mensenwerk, maar het natuurlijke gevolg van extra vocht-
verlies en uiteindelijk verbranding van de detritusgyttja di-
rect onder het centrale deel van het vuur, waar de hitte het 
grootst zal zijn geweest. Het koolzwarte niveau onder de as 
of onder de verbrande klei, zonder houtskoolbrokken, lijkt 
door de hitte verschroeide detritusgyttja te zijn. Dan zegt 
de aanwezigheid van een uitholling dus alleen iets over het 
sediment waarop de haard is aangelegd, en niets over een 
aanlegtechniek. Experimenteel onderzoek kan nader uit-
sluitsel geven.
Functie: De haarden zijn aangelegd op tijdelijk drooggeval-
len sediment. De haarden 1 en 5 kunnen in verband ge-
bracht worden met visverwerking of visconsumptie. Bij 
haard 5 zijn ook hazelnoten gegeten. Rondom haard 6 zijn 
huiden bewerkt (rode oker) en is vlees verwerkt of gegeten. 
Naar het zich laat aanzien, zijn alle haarden eenmalig ge-
bruikt (haard 3 mogelijk uitgezonderd), en binnen korte tijd 
afgedekt door verdere sedimentatie van DG2.
Datering: Haard 1 is het oudst en dateert uit Vroeg-KB. 
Haarden 2, 4 en 5 zijn kort na het ontstaan van Ero1, na 
3750 BP, aangelegd. Haarden 3 en 6 zijn niet betrouwbaar 
nader te dateren.

0 50cm

houtskool

vuursteen

aardewerk
steen

Fig. 22.11 – Haard 5, met een kooksteenconcentratie ten westen ervan.

0 50cm

Fig. 22.12 – Haard 6.

5 Ik ben hier uitgegaan van de informatie op de vlaktekening. Volgens 
de spoorbeschrijving in het protocolboek daarentegen zou in dit spoor 
geen as aangetroffen zijn.
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Concentratie kookstenen
Direct onder de bouwvoor, op 3,01 m -NAP, lag in de DG2 
een ondiep kuiltje (sp. 90-144; fig. 22.11) met een diameter 
van ca. 20 cm. Hierin bevond zich een tiental deels gebar-
sten stenen (vooral granieten, en ook enkele vuurstenen en 
kwartsieten), met wat steengruis en wat houtskool.
Functie: Het is mogelijk dat deze concentratie niets meer is 
geweest dan een ondiep kuiltje met een voorraadje kookste-
nen, klaargelegd voor (her-) gebruik. Maar het zou ook het 
diepste deel van een stoofkuil kunnen zijn geweest (verge-
lijk paragraaf 23.4). In dat geval moet rekening gehouden 
worden met een oorspronkelijke kuildiepte van misschien 
wel 40 cm of meer.
Datering: Indien het een ondiep spoor zou betreffen, is een 
datering omstreeks 3750/3700 BP aannemelijk, vanwege 
de ligging in de DG2 op min of meer dezelfde diepte als de 
vlakbij uitwiggende Ero1. Een directe relatie met haard 5, 
die ca 2 m oostelijker lag, is mogelijk.
Als dit echter het diepste deel van een stoofkuil betrof, is 
een toewijzing aan Laat-KB niet vanzelfsprekend. Een da-
tering in de Vroege Bronstijd (WKD3), waarin dit type 
sporen voor P14 is aangetoond, zou dan meer voor de hand 
liggen. In dat geval moet de detritusgyttja tussen de stenen 
geen DG2 maar DG3 geweest zijn.

Grote kuilen
– Kuil 1 (sp. 84-7107): Dit was een afgerond-vierkant spoor 

van ca. 90 x 80 cm, opgevuld met detritusgyttja. De kuil 
was op 2,90 m -NAP zichtbaar in het dekzand onder de 
DG2. Verdere gegevens ontbreken.

– Kuil 2 (sp. 89-155): De ovale verkleuring van ca. 1,40 x 
1,00 m, met een scherpe contour, kwam direct onder de 
bouwvoor op 2,62 m -NAP in het dekzand aan het licht. 
Het diepste punt bevond zich op 3,08 m -NAP. De vul-

ling van de komvormige kuil bestond uit een afwisseling 
van grijze, donkergrijze en gele zandlagen. Hieruit zijn 
22 scherven afkomstig (43 g) die, voor zover dateerbaar, 
laatneolithisch zijn; onder meer scherven van EGK-be-
ker 25, KB-beker 138 en mogelijke KB-beker 209.

– Kuil 3 (sp. 90-57; fig. 22.14): Deze ovale kuil met een dia-
meter van ca. 1,80 x 1,60 m tekende zich direct onder de 
bouwvoor op 2,74 m -NAP scherp af in het dekzand. Hij 
werd aan de zuidzijde door een drainagesleuf doorsne-
den en oversneed zelf een SW-paalspoor (sp. 90-58). De 
oorspronkelijke omvang zal ca. 240 x 170 cm geweest 
zijn. De kuil was komvormig verdiept tot 3,17 m -NAP. 
De vulling bestond uit verschillende lichtere en donkere 
zandlagen en soms humeuze zandlagen, met witte zand-
vlekken en witte spoelzandlaagjes. De kuil bevatte veel 
houtskool (met schimmelsporen, dus voorraad- of sprok-
kelhout) van eik, els en wilg, naast verkoolde gerstekor-
rels, verkoolde en onverkoolde hazelnootdoppen, onver-
koolde plantaardige vezels (boomschors), verschillende 
onverkoolde zaden, verbrand en onverbrand vuursteen, 
natuursteen en verbrande klei (Gehasse 1995, 104-105). 
In de kuilvulling zijn voorts 22 scherven (82 g) aange-
troffen. Afgezien van een scherf van mogelijke potbeker 
137 zijn deze niet te determineren.

– Kuil 4 (sp. 90-123; fig. 22.15): Deze grillig-rechthoekige 
kuil van ca. 140 x 110 cm, met een duidelijke insteek, 
kwam op 3,09 m -NAP onder afgespoeld akkerzand/Ero1 
te voorschijn. Hij was komvormig ingegraven in het dek-
zand, tot ca. 3,50 m -NAP. Van onder naar boven be-
stond de vulling uit beige zand met fijne donkerbruine 
humusbandjes, een zeer humeus, detritusgyttja-achtige 
laag, gevlekt beigebruin en wit zand, wit zand, witgrijs-
gevlekt zand, en grijsbruin humeus zand met witte zand-
vlekken. De vulling bevatte als nederzettingsruis wat 
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Fig. 22.13 – Overzicht van laatneolithische kuilen.
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houtskool, vuursteen, enkele keien (graniet) en 41 scher-
ven (64 g). Hiervan zullen 12 stuks vanwege plantaar-
dige magering tot SW/Pre-Drouwen behoren. De ove-
rige scherven zijn niet nader te determineren.

– Kuil 5 (sp. 90-145/146; fig. 22.16): Dit grondspoor was in 
het dekzand onder Ero2 op 2,93 m -NAP zichtbaar als 
een ovale, scherp begrensde vlek van 2,70 x 1,60 m. Het 
betrof een nog 75 cm diepe, komvormige kuil. Van on-
der naar boven was deze opgevuld met lichtgeel en grijs 
zand, afgewisseld met zeer donkere, humeuze sliklenzen, 
witte zandlenzen (spoelzand), donkergrijs zand, zandige 
detritusgyttja, een witte spoellens, niet-zandige detritus-
gyttja en kleiige detritusgyttja. Deze kuil werd oversne-
den door eergetouwkrassen en door runderhoefindruk-
ken gevuld met Ero2. De kuil bevatte naast onder meer 
(mogelijk recente) onverbrande onkruidzaden ook een 
verweerd sprongbeen van edelhert (of mogelijk toch een 

geweifragment; vergelijk Gehasse 1995, 104 en tab. 
6.18), en 68 scherven (389 g). Vermoedelijk zijn de mees-
te hiervan in SW/Pre-Drouwen te dateren.6

– Kuil 6 (sp. 90-75): Op ca. 2,75 m -NAP waren op het 
dekzandvlak verkleuringen te zien die deel uitmaakten 
van kuil 6. Erboven lagen kleine restanten van de Ero1. 
De omvang van deze kuil, ca. 180 x 110 cm, is geschat op 
basis van de dwarsdoorsneden, waarin de insteek goed 
te zien was; in het vlak viel dit niet goed te beoordelen. 
De kuil reikte nog tot een diepte van ca. 40-54 cm. De 
vulling bestond uit licht- en donkergrijs zand, soms met 
donkerhumeuze fijne laagjes en incidenteel met een wit 
(uitgewassen) zandbandje. Hoger in de kuil was de vulling 
sterk humeus. De kuil heeft een niet te determineren, 
zeer verweerd botfragment opgeleverd, naast 29 scherven 
(142 g), die vermoedelijk deels uit SW/Pre-Drouwen 
stammen en deels niet toewijsbaar zijn.
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Fig. 22.14 – Kuil 3.

Fig. 22.15 – Kuil 4. Fig. 22.16 – Kuil 5.

6 Ondanks de diepte van deze kuil, waardoor plantaardig gemagerd 
aardewerk (in deze context te beschouwen als nederzettingsruis) een 
redelijke overlevingskans zou moeten hebben, is in slechts drie van de 
scherven plantaardige magering opgemerkt. Daarom vermoed ik dat 

reeds in het Laat-Neolithicum het SW- en Pre-Drouwener aardewerk, 
dat aanvankelijk nog dicht onder het oppervlak lag en later als opspit 
in kuilen terecht kwam, al flink van vorst in de grond te lijden had ge-
had; zie noot 30 bij paragraaf 5.3.
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– Kuil 7 (sp. 89-114): Een kuil van ca. 175 x 90 cm tekende 
zich op 2,70 m -NAP direct onder de bouwvoor scherp 
af in een restant van de Akkerlaag. De vulling van de 
nog 38 cm diepe, komvormige ingraving bestond behalve 
uit brokken geel en bruin zand, uit detritusgyttja (DG2) 
en uit een nazakking van Cardiumgyttja. Uit de vulling 
zijn vijf scherfjes (23 g) afkomstig. Afgezien van een ze-
ker laatneolithische scherf van mogelijke klokbeker 234 
zijn deze niet nader aan een periode toewijsbaar.

– Kuil 8 (sp. 89-146): Een ovale kuil met een scherpe in-
steek van ca. 80 x 70 cm werd op 2,73 m -NAP meteen 
onder de bouwvoor in het dekzandvlak zichtbaar. Ook 
deze nog 36 cm diepe, komvormige kuil had een vulling 
van detritusgyttja op grijs en venig bruin zand, en een 
nazakking van Cardiumgyttja.

Functie: Gehasse (1995, 104) interpreteerde kuil 3 als een 
kuil waarin vooral haardafval is gedumpt, omdat deze zo-
veel houtskool zou bevatten. Ik geloof niet zo in laatneoli-
thische kuilen die speciaal gegraven zijn als afvalkuilen 
(hetgeen Gehasse overigens niet beweerde; zie ook Drenth, 
Brinkkemper & Lauwerier 2008, 157). Tenzij er ook zeer 
veel geheel vergaan afval in gelegen zou hebben, waren de 
hier genoemde kuilen wel erg groot voor het weinige mate-
riaal dat erin is aangetroffen. Ik beschouw de vondsten uit 
de vullingen als nederzettingsruis dat er toevallig in terecht-
gekomen is.
Voor deze vrij diepe kuilen is misschien te denken aan een 
korter of langer gebruik als waterkuil (drenkkuil) voor vee. 
Deze interpretatie is te rijmen met de toenmalige gemid-
delde waterstand en is ook ingegeven door de aanwezigheid 
van runderen (runderhoefindrukken) op P14 en door voor-
beelden elders.7 Een reden om incidenteel een waterkuil 
aan te leggen zou kunnen zijn dat men het vee wilde weren 
uit de rivier, bijvoorbeeld in geval van gelijktijdige vis-
vangst, of een riskante, erg steile, glibberige oever. Gelet op 
de spoellenzen en humusbandjes lijken kuilen 3-6 langer 
open gelegen te hebben dan kuilen 1, 2, 7 en 8.
Datering: Al deze kuilen zijn vanwege hun scherpe contou-
ren, zowel in het vlak als in de coupes, niet ouder dan EGK. 
Het in de kuilen aangetroffen aardewerk geeft geen uitsluit-
sel over hun datering.
– Kuil 1 zal gezien de diepteligging ouder zijn dan 3750 

BP (ca. 2200 cal BC; het ontstaan van Ero1).
– Kuil 2 kan ouder dan Ero1 en de akker zijn, maar het is 

niet uit te sluiten dat deze door Ero1 heen is gegraven en 
dan zou deze kuil jonger dan ca. 3750 BP kunnen zijn.

– Kuil 3 kan ten tijde van de akker aangelegd, of jonger 
dan de akker zijn. Het is mogelijk dat hij jonger is dan 
Ero1. Zou het verkoolde graan SW-nederzettingsruis 
zijn, dan kan kuil 3 eventueel ook ouder dan de laatneo-
lithische akker zijn.

– Kuilen 4 en 6 zijn vanwege de ligging onder Ero1 ouder 
dan ca. 3750 BP.

– Kuil 5 is vanwege de oversnijdende ploegpatronen in elk 
geval ouder dan een latere fase van de akker. Dit spoor 
zal vanwege de verschillende vullingen met detritusgyttja 
jonger zijn dan het begin van de DG2 (ca. 4050 BP; ca. 
2550 cal BC).

– Kuilen 7 en 8 bezaten blijkbaar een DG2-vulling die nog 
zo weinig gecomprimeerd was, dat Cardiumgyttja na kon 
zakken. Vanwege de geringe compressie zijn zij aan Laat-
KB toegekend, maar een WKD-datering is ook mogelijk.

Hoefindrukken en mogelijke voetindrukken
In de grensvlakken tussen verschillende grondlagen zijn re-
gelmatig de hoefindrukken van runderen opgemerkt. Gril-
lig verlopende laagbegrenzingen met neerwaartse uitstul-
pingen die in de profielen zichtbaar waren (zie bijlage I), 
zijn eveneens beschouwd als aanwijzingen voor vertrapping 
door vee. De locaties van de runderhoefindrukken en de 
aanwijzingen voor vertrapping in de profielen zijn aangege-
ven op figuren 22.4-5. Op figuur 22.5 zijn ook de prenten 
opgenomen waarvan onduidelijk is of zij ouder of jonger dan 
Ero1 zijn.
– De waarschijnlijk oudste laatneolithische aanwijzingen 

voor vertrapping zijn ver in het westen (in wp. 89-2) in 
het profiel opgemerkt. Hier was hoger op de helling een 
niveau met spoelzand aan de basis van de DG2 vertrapt, 
en lager op de helling het onderste traject van de DG2 
(de zandige detritusgyttja en de niet-zandige DG2 erbo-
ven). De diepste aanwijzingen zijn aangetroffen op ca. 
3,30 m -NAP. In het vlak correspondeerden de genoemde 
vertrappingssporen met runderhoefindrukken die gevuld 
waren met wit spoelzand en met detritusgyttja.

 Zuidelijker, in het vlak onder de Ero1 in wp. 84-16 en 
wp. 86-1 t/m -3, waren in en nabij het oudste westelijke 
greppelsysteem (onder Ero1, het humeuze zand) vele 
met wit zand gevulde prenten aanwezig (zie fig. 18.3). In 
een enkel geval (in wp. 86-1) betrof het de hoefindruk-
ken van kleinere evenhoevigen. Ik neem aan dat hier on-
der de Ero1 ooit DG2 gelegen heeft, met daarin dunne 
lenzen afgespoeld zand. Dat zou de witte vulling van de 
eerder genoemde indrukken kunnen verklaren. In het-
zelfde vlak waren ook prenten met een vulling van hu-
meus zand aanwezig. Zij zijn hetzij vanuit die later weg-
gespoelde DG2, hetzij vanuit de bovenliggende Ero1 
ingetrapt. De met detritusgyttja gevulde hoefindrukken 
in de top van de Ero1 zijn zeker jonger.

– In het zuidwesten (wp. 84-1 t/m -5; zie fig. 22.17), waar 
vertrapping vanuit verschillende DG2-niveaus is gecon-
stateerd tot een maximale diepte van ca. 3,20 m -NAP, 
is de vertrapping vermoedelijk ouder dan Ero1.

7 Kuilen met vergelijkbare dimensies zijn zeer talrijk op de EGK4-vind-
plaats te Zijpe-Keinsmerbrug. Deze vindplaats is als een veeweiders-
kampement geïnterpreteerd en de kuilen zijn als waterkuilen opgevat 
(Van Ginkel & Hogestijn 1997, 92, fig. 55; Van Heeringen & Theu-
nissen 2001a, 132; 2001b, 302, fig. 31.9-10). Ook op bijvoorbeeld de 
EGK4-vindplaats Mienakker en te Kolhorn zijn zulke kuilen als op-
vangkuil voor regenwater, (mogelijke) drenkkuil of als ‘welput’ be-

schouwd. Op alle genoemde vindplaatsen komen runderhoefindrukken 
voor, die in het geval van Kolhorn bovendien duidelijk op de ‘welput’ 
gericht zijn (Van Ginkel & Hogestijn 1997, 100; Van Heeringen & 
Theunissen 2001b, 46, 178; Drenth, Brinkkemper & Lauwerier 
2008, 158). Vanzelfsprekend is de behoefte aan waterkuilen in het 
Noord-Hollandse kustlandschap veel groter dan op P14. In de Vecht 
was altijd zoet water voorhanden.
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– Runderhoefindrukken gevuld met detritusgyttja waren 
aan de noordflank (wp. 89-8) en de zuidflank (wp. 90-4 
en -5) nabij de diepste uitschieters van eergetouwkras-
sen ingetrapt in de OAL. Mogelijk waren het de prenten 
van het eergetouwspan. Aan de noordflank (in wp. 87-
4) was in de profielen goed te zien dat vertrapping plaats 
heeft gehad vanuit drie verschillende DG2-niveaus. Al 
die niveaus lagen onder Ero1. De diepste aanwijzingen 
voor vertrapping waren hier rond 3,50 m -NAP te vin-
den.

– Van kort na het ontstaan van Ero1 dateren de met het 
witte zand van Ero1 gevulde prenten in de noordooste-
lijke oever (in wp. 87-7; fig. 22.18). Die zijn tot ca. 4,00 
m -NAP aangetroffen, in het vlak direct onder de Ero1. 
Jonger zijn de sporen van vertrapping in de Ero1 zelf, 
vanuit een DG2-laag er direct boven.

– Voor de vertrappingssporen in de zuidoostelijke oever-
zone (wp. 89-17), vanuit de DG2 in de Unio II, is niet 
goed te bepalen of deze ouder of jonger dan Ero1 zijn, al 
is het hogere deel van de DG2 hier op grond van de pol-
len- en macrospectra die brakwaterindicatoren tonen, 
zeker relatief jong en van na ca. 3650 BP (ca. 2000 cal 
BC). Aanwijzingen voor vertrapping zijn tot ca. 4,50 m 
-NAP aangetroffen.

De hoefindrukken her en der op P14 bewijzen de aanwezig-
heid van runderen, zowel vóór ca. 3750 BP (ca. 2200 cal 
BC; het ontstaan van Ero1) als erna, en ten minste inciden-
teel de aanwezigheid van kleinvee. Zij maken waarschijnlijk 
dat de kruin regelmatig als weide heeft gediend. De diepste 
sporen van vertrapping, tot wel anderhalve meter onder het 
gemiddelde waterpeil, kunnen wijzen op lage (zomer-) wa-
terstanden en op runderen die in de rivier verkoeling zoch-
ten.

Bijzondere vermelding verdienen drie langwerpige, met wit-
roze zand gevulde indrukken opgemerkt in de Ero1, nabij 
het jongste westelijke greppelsysteem, en omringd door 
runderhoefindrukken uit dezelfde periode (zie fig. 18.7). 
Het zouden menselijke voetindrukken kunnen zijn, maar 
zij zijn minder duidelijk dan P14’s voetindrukken uit de 
Vroege Bronstijd (zie paragraaf 23.4).

Verspreiding van de grondsporen
De laatneolithische grondsporen zijn vanaf de oever van de 
Vecht tot in het westen van P14 te vinden (zie fig. 22.4-5). 
Het verspreidingsbeeld is zeer incompleet door latere ero-
sie. Voor de periode na ca. 3750 BP is dit nog sterker het 
geval dan voor de periode ervoor. De afwezigheid van eer-
getouwkrassen op de hoogste delen, en het ontbreken van 
haardjes, runderhoefindrukken en andere ondiepe grond-
sporen op de kruin is hierop terug te voeren. Dergelijke on-
diepe sporen zijn wel aangetroffen in de omringende DG2, 

Fig. 22.17 – Hoefindruk in wp. 84-5.

0 50cm

Fig. 22.18 – Hoefindrukken in wp. 87-7.
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al is te verwachten dat de meeste haardjes en andere sporen 
die ooit in de drooggevallen DG2 aangelegd zijn, door ero-
sie verdwenen zijn.
Sommige spoorcategorieën clustereren: de graven in een 
grafveld bij de rivier; de akkersporen op het hogere deel van 
P14, het westelijke greppelsysteem in een wat lager gelegen 
deel tussen de kruin op P14 en de verdere voortzetting van 
de zandrug westelijk van de kavel.

Als er in deze periode op P14 huizen gestaan zouden heb-
ben, dan hadden de paalsporen ervan teruggevonden moe-
ten zijn, net zoals die van de SW/Pre-Drouwener huisplat-
tegronden. De weinige verspreid aangetroffen paalsporen 
zullen geen onderdeel uitgemaakt hebben van huizen.
Het ligt voor de hand dat het zwaartepunt van de laatneoli-
thische bewoning, met huizen, jongere grafvelden en meer 
akkers, hoog en droog op de zandrug ten westen van P14 
gelegen heeft (zie paragraaf 22.6).

22.5 Vondsten

De vondsten bestaan grotendeels uit secundair afval. Al-
leen de al genoemde, zeer kleine minderheid die ruimtelijk 
geassocieerd is met haarden, is als niet of nauwelijks ver-
plaatst, primair afval te beschouwen.

Aardewerk
Voor de verschillende aspecten van het aardewerk van P14 
uit EGK en KB zie hoofdstukken 8-9.
Op P14 zijn alle versierde EGK-bekertypen herkend, zij het 
in sterk uiteenlopende aantallen (299 scherven van 63 pot-
eenheden; daarnaast 51 scherven van 40 bekers die ook fijne 
KB-waar zouden kunnen zijn, zonder de mogelijke scher-
ven van type 2IIa mee te rekenen). Ook grove waar is aan-
wezig, met late golfbandpotten, een mogelijke vingertoppot 
en EGK-bekerpotten (74 scherven van 17 zekere EGK-pot-
ten, en 25 scherven van 17 mogelijke EGK-potten).
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Fig. 22.19 – Verspreiding van het zekere EGK-aardewerk (fijne en grove waar).
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Veel scherven konden niet met zekerheid aan een specifiek 
type toegewezen worden. Van slechts twee aangetroffen be-
kers (bekers 1-2) staat vast dat zij behoren tot een type dat 
al in EGK1 heeft bestaan. Het probleem is dat de typen die 
al vroeg voor kunnen komen een lange looptijd hebben ge-
had, en dat alle typen ook nog in de jongste EGK-fase voor-
kwamen. Zeker vroege fijne of grove waar is er niet. Wel is 
veel EGK-aardewerk van P14 zeker laat, en op typologische 
gronden in EGK3-4 te plaatsen. Het is goed mogelijk dat al 
het EGK-aardewerk van P14 niet ouder is dan EGK4 en 
van na ca. 4050 BP (ca. 2550 cal BC) dateert.
Het KB-aardewerk van P14 is voor ons land de grootste 
KB-vondstgroep die tot nog toe gepubliceerd is, en omvat 
zowel vroege als late bekertypen (651 scherven van 198 be-
kers, inclusief enkele scherven die mogelijk van EGK-type 
2IIa afkomstig zijn, en exclusief nog eens 63 scherven van 
42 bekers die eventueel fijne EGK-waar zouden kunnen 
zijn). Ook de grove waar is ruim vertegenwoordigd, met 

mogelijke zonepotbekers (3 scherven van 3 potten) en alle 
bekende potbekertypen en latere varianten (potbekerderi-
vaten; 782 scherven van 105 potten; exclusief 125 scherven 
van 63 mogelijke potbekers). Voor de KB-periode zijn geen 
typologische hiaten aanwezig.
Op grond van het aardewerk is ononderbroken bewoning/
gebruik van P14 vanaf EGK4 tot het einde van KB (en daar-
na) aannemelijk.

Voor EGK en KB worden in ons land verschillende ‘regio-
nale’ groepen verondersteld. Tot welke EGK- of KB-groep 
de gemeenschap op P14 (en het Noordoostpoldergebied) 
heeft behoord, is op basis van het aardewerk of andere ge-
gevens niet te bepalen.

Verspreiding van het aardewerk
Figuren 22.19-21 tonen de verspreiding van al het zekere 
EGK-aardewerk, al het zekere KB-aardewerk, en het geza-
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Fig. 22.20 – Verspreiding van het zekere KB-aardewerk (klokbekers en potbekers).
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menlijke laatneolithische aardewerk (inclusief de scherven 
die niet aan hetzij EGK, hetzij KB toe te schrijven zijn).
Bij het vergelijken van de verspreidingspatronen (en scherf-
dichtheden) van EGK en KB moet bedacht worden dat het 
EGK-aardewerk ten opzichte van het KB-aardewerk onder-
vertegenwoordigd zal zijn. Dat is niet alleen terug te voeren 
op langere blootstelling aan verweringsprocessen en erosie, 
maar ook op de slechtere herkenbaarheid vanwege een gro-
ter aandeel onversierd aardewerk en onversierde potgedeel-
ten. Bovendien kan de depositieperiode van EGK-aarde-
werk aanmerkelijk korter geweest zijn, omdat de EGK-be-
woning zich vermoedelijk beperkt heeft tot EGK4, terwijl 
P14 gedurende geheel KB werd gebruikt.
Bij KB speelt dit probleem van ondervertegenwoordiging 
over het algemeen veel minder. De overgrote meerderheid 
van de potten was geheel of grotendeels versierd, wat bete-
kent dat er maar weinig niet-determineerbare, onversierde 
scherven zijn. Het jongste KB is echter waarschijnlijk wel 

ondervertegenwoordigd. Het toenmalige loopvlak en de ni-
veaus direct eronder zijn immers bijna overal verdwenen 
(het betreft de late DG2-niveaus en de top van de Akker-
laag/Ero1, waarin niet meer geploegd is zodat materiaal so-
wieso minder gemakkelijk dieper de grond in kon komen).
De verspreidingspatronen van het EGK- en KB-aardewerk 
zijn desondanks onderling goed vergelijkbaar. Het grootste 
verschil betreft de uiteenlopende aantallen. Het patroon en 
de relatieve dichtheden wijken nauwelijks af van die van het 
SW/Pre-Drouwener aardewerk. De meeste van de eerder 
aangevoerde factoren die het verspreidingspatroon van het 
SW/Pre-Drouwen aardewerk hebben beïnvloed, zijn nu 
ook weer van toepassing (zie paragraaf 20.5). Wel of geen 
erosie van de OAL speelt nu echter een ondergeschikte rol, 
omdat deze laag voor het laatneolithische verspreidings-
beeld minder relevant is. De DG2 is dat wel. De DG2 is 
relatief vondstarm, ook waar deze troffelend en schavend in 
plaats van machinaal is onderzocht. Ik wijt dit vooral aan 
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Fig. 22.21 – Verspreiding van het zeker laatneolithische aardewerk.
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tussentijdse erosie (al kunnen hogere sedimentatiesnelheid 
en geringere depositie eveneens verklaringen zijn voor de 
schaarste aan vondsten in de DG2).
In het westen zijn maar weinig laatneolithische scherven 
gevonden. Zij bevonden zich vooral diep in de DG2, direct 
op het zand. Relatieve concentraties zijn gevonden in het 
zuidwesten, in wp. 84-2, en in het noordwesten, in wp. 89-
2, waar getroffeld is in plaats van machinaal verdiept en 
geschaafd. Die concentraties betreffen veelal scherven van 
hetzelfde potindividu (AOC-beker 58 in het noordwesten 
en potbeker 43 in het zuidwesten).
Vanaf wp. 89-18 oostwaarts nemen de scherfdichtheden toe. 
Het is lastig of niet te bewijzen dat in het oosten, nabij de 
rivier, de oorspronkelijke vondstconcentraties groter waren 
dan in het westen, vanwege de al eerder gesignaleerde pro-
blemen van onderlinge vergelijkbaarheid (zie paragraaf 20.5). 
Toch vermoed ik dat er bij de rivier wel degelijk sprake zal 
zijn geweest van een sterke concentratie van activiteiten. De 
beste aanwijzing daarvoor zie ik in het verspreidingsbeeld 
van potbekers (waarin gekookt werd, waarvoor water nodig 
was) dat nadrukkelijk een oostelijk zwaartepunt heeft (zie 
fig. 9.9). Dit valt nog meer in het oog als dit verspreidings-
beeld vergeleken wordt met dat van de late klokbekers (zie 
fig. 9.3).

Ik geloof in elk geval niet dat de aardewerkverspreiding het 
gevolg is van bemesting van de akker met nederzettings-
afval (zie paragraaf 22.5 en Gehasse 1995, 101). Een argu-
ment hiertegen is dat er vrij veel verspoeld aardewerk en 
overige vondsten gevonden zijn in de Cardiumdetritus, met 
name ter hoogte van het grafveld, waar aanwijzingen voor 
een akker juist ontbreken. Dit materiaal zal aanvankelijk in 
de oeverzone gelegen hebben, waarschijnlijk in de DG2, en 
niet in de akkerlaag. De laatneolithische haardjes (zowel ou-
der als jonger dan de Ero1) die niet door erosie waren ver-
dwenen, en merendeels in de oeverzone lagen, getuigen van 
buitenactiviteiten. Ik denk dat P14’s laatneolithische vond-
sten overwegend het afval zijn van dergelijke activiteiten.

Vuursteen
Het is te verwachten dat het vuursteen uit de niet-zandige 
DG2-niveaus voor het merendeel uit EGK en KB zal stam-
men. Dit materiaal wacht nog op uitwerking. Het laatneoli-
thische vuursteen uit de zandige DG2, Akkerlaag, Ero1, 
Ero2 en Cardiumdetritus is meestal niet betrouwbaar te 
scheiden van ouder of jonger materiaal. Integrale bewer-
king daarvan zal weinig opleveren. Het scannen op typolo-
gisch goed toewijsbare artefacten zou wel zinvol zijn en 
dient nog te gebeuren. Enkele werktuigen die in deze peri-
ode thuishoren en die tijdens het veldwerk opvielen, zijn 
een fragment van een Grand-Pressigny-dolk (vnr. 89-656) 
en de al eerder genoemde vuurstenen kling (mogelijke graf-

gift b, een pseudo-Grand-Pressigny-dolk).8 Transversale 
pijlsneden, die op P14 talrijk zijn en tot SW en TRB gere-
kend mogen worden, zijn waarschijnlijk in de loop van het 
Laat-Neolithicum A in onbruik geraakt. Zij komen in Vroeg-
EGK nog voor in een graf te Borger (in associatie met een 
strijdhamer van type B; zie Lanting 2007/08, 45). In Laat-
EGK is dit type afwezig, in elk geval in Noord-Holland 
(Peeters 2001), en waarschijnlijk ook elders.9 Onder de be-
studeerde pijlbewapeningen van P14 (Wilhelm 1996) be-
vinden zich andere typen die zeker laatneolithisch zijn (zie 
ook Lanting 2007/2008, 45):
– twee gesteelde, een- of tweezijdig geretoucheerde, lang-

werpige driehoeken (‘dennenboompje’). Dit type is ken-
merkend voor EGK en tot in EGK4 (geassocieerd met 
AOO-aardewerk) aangetoond;

– twee gelijkzijdige of licht-langwerpige driehoeken met 
oppervlakteretouche, rechte tot licht-convexe zijden, en 
een convexe basis die zo is opengewerkt, dat een schacht-
doorntje en weerhaken zijn ontstaan (‘driedoorn’). Dit 
type is vanaf EGK4 (in AOO-context) bekend en ook in 
KB gebruikelijk;

– zes gelijkzijdige of licht-langwerpige driehoeken met op-
pervlakteretouche, rechte tot licht-convexe zijden en een 
rechte basis. Deze komen (althans in onze streken) al-
leen in KB voor;

– tien of elf gelijkzijdige of licht-langwerpige driehoeken 
met oppervlakteretouche, rechte tot licht-convexe zijden 
en een concave basis. Dit is eveneens een type dat te on-
zent met KB geassocieerd mag worden.

Verder zijn enkele fragmenten van pijlspitsen aanwezig die 
tot de bovengenoemde typen zouden kunnen behoren. Las-
tig is de toewijzing van acht gelijkzijdige of licht-langwer-
pige driehoeken met oppervlakteretouche, rechte tot licht-
convexe zijden en een (licht) convexe basis. Zulke pijlpunten 
zijn niet alleen in KB-, maar ook in SW-context aangetrof-
fen, en niet van elkaar te onderscheiden.

Bewerkt hout
In situ aangetroffen bewerkt hout (staken) is hierboven al 
besproken. Voorts komen ook verspoelde, platliggende stuk-
ken hout voor, die soms bewerkt zijn (Gehasse 1995, 103-
104). Zij lagen in de oeverzone of in de geul:
– in de Cardiumdetritus (wp. 87-6) zijn twee elzenhouten 

staken gevonden, één van hazelaar, de ander van eiken-
hout. Beide waren aangepunt. De punt van de hazelaar-
staak was bovendien aangekoold, om hem harder en 
duurzamer te maken;

– in de Ero2 (wp. 87-1) en in de menglaag van Ero2, Car-
diumgyttja en Cardiumklei (in wp. 87-6) bevonden zich 
twee aangepunte staken, de één van elzenhout en de an-
der, met aangekoolde punt, van eikenhout.

8 De Grand-Pressigny-dolk zal geen grafgift geweest zijn omdat het een 
fragment betreft. Bovendien is deze ver van het grafveld gevonden; in 
de stort van wp. 89-4.

9  Dit alleen al maakt het onwaarschijnlijk dat de twee transversale pijl-
punten (of trapezia) en onder andere een 2Ia-beker uit een vernield 

grafveld te Fochtelo als een gesloten vondst beschouwd mogen worden 
(Lanting & Van der Waals 1976, fig. 23). Lanting (2007/08, 127) 
geloofde hier ook niet meer in. Hij gaf andere argumenten die aanne-
melijk maken dat deze pijlbewapeningen toevallig nabijgelegen mesoli-
thische werktuigen zijn (zie ook Drenth & Hogestijn z.j., noot 95).



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

458

BEWONING TIJDENS EGK EN KB DEEL V – HOOFDSTUK 22

459

Mogelijk was dit bewerkte hout afkomstig van een omhei-
ning, oeverbeschoeiing, aanlegsteiger, droogrek, visweer, 
of net- of fuikbevestigingsconstructie (ibidem, 103). Deze 
staken kunnen uit het Laat-Neolithicum stammen, maar 
een datering in het begin van de Vroege Bronstijd (WKD1, 
WKD2, of vroeg WKD3) is ook een optie.

Artefacten van bot en gewei
Voor de uitgebreide beschrijvingen en tekeningen zie Ge-
hasse (1995, 238-244; fig. 35, 37). De meeste artefacten 
van bot en gewei die Gehasse aan de periode EGK-WKD2 
toeschreef, en ook de vijf voorwerpen uit de DG2 in wp. 
89-17 (laag E) waarvoor zij tevens een toewijzing aan SW 
mogelijk achtte, worden hieronder opgevoerd. Ook die laat-
ste categorie zal mijns inziens in hoofdzaak uit het Laat-
Neolithicum stammen. Dit is zeer waarschijnlijk voor drie 
van de objecten. Twee vishaken en een halffabrikaat van 
een spatel zijn namelijk niet verweerd, wat een extra aan-
wijzing voor een jongere datering vormt, naast de argu-
menten die ik gaf om het (onverbrande) botmateriaal uit 
laag E eerder als laatneolithisch dan als SW/Pre-Drouwen 
te bestempelen (zie paragraaf 20.5). Het verweerde moge-
lijke mes en een sterk verweerde vishaak uit laag E kunnen 
eveneens laatneolithisch zijn, al blijft een SW/Pre-Drou-
wener datering ook mogelijk.
Het betreft voorwerpen die met slechts één uitzondering 
(een priem uit de Akkerlaag) afkomstig zijn uit de oever-
zone (uit de DG2, Ero1, Ero2, Cardiumdetritus of de meng-
laag boven de Ero2). Dit betekent niet zozeer dat de meeste 
activiteiten nabij de rivier plaats vonden (al is daar veel voor 
te zeggen), maar dat de conserveringsomstandigheden al-
daar gunstiger waren dan op de kruin.

De artefacten zijn onverbrand. Hun conserveringstoestand 
loopt sterk uiteen; van niet tot sterk verweerd. In natte con-
texten kunnen gave artefacten relatief oud zijn, ook al zijn 
zij bijvoorbeeld uit de DG2 verspoeld en pas in tweede in-
stantie in de Cardiumdetritus terecht gekomen. Maar als 
zij uit zandige contexten afkomstig zijn, zullen alleen de 
jongste artefacten nog helemaal gaaf zijn. Daarom zijn de 
sterk tot licht verweerde voorwerpen uit de Ero2, een zan-
dige laag, aan het Laat-Neolithicum of eventueel nog aan 
WKD1 toe te schrijven, en de gave artefacten van bot en 
gewei uit deze laag aan WKD2 of vroeg WKD3. Die laatste 
worden in het volgende hoofdstuk behandeld.
De volgende 21 artefacten zijn waarschijnlijk in hoofdzaak 
laatneolithisch:
– vier afvalstukken (drie van gewei, één van een zoogdier-

rib);
– vier vishaken (drie van een lang zoogdierbot, één van ge-

wei);10

– twee gebroken hamers met steelgat (gewei);
– twee priemen (van een lang zoogdierbot en van een mid-

denvoetsbeen van schaap/geit);
– een beitel/retouchoir (middenhands- of middenvoetsbeen 

van rund of eland);
– een mogelijke beitel/retouchoir (dijbeen van varken);
– een mogelijke spleutsteker (middenvoetsbeen van rund);
– een mogelijk mes (dijbeen van varken);
– een heft/manchet (gewei) met het vergane restant van een 

houten steel;
– een halffabrikaat van een spatel (gewei);
– een doorboorde spaan (spaakbeen van rund);
– een onbekend doorboord object (lang zoogdierbot);
– een doorboord schouderblad (rund), dat mogelijk geen 

werktuig is maar getuigt van schoudervlees dat te dro-
gen hing.

Overige zoölogische resten
Met grondsporen geassocieerd botmateriaal uit deze peri-
ode is al bij het betreffende grondspoor besproken. Om een 
beeld te krijgen van het overige botmateriaal dat niet uit 
grondsporen maar uit grondlagen komt, heeft Gehasse 
(1995, 87-94) een beargumenteerde selectie gemaakt. Zo-
doende kon contaminatie met botmateriaal uit andere peri-
oden grotendeels worden uitgesloten. Het gaat om materi-
aal uit verschillende terreingedeelten en grondlagen:
– uit de DG2: zowel het verbrande als niet-verbrande ma-

teriaal (exclusief het bot uit laag E in wp. 89-17);
– uit de oostelijke oeverzone, dat wil zeggen uit Ero1, Ero2 

en menglagen: het relatief goed geconserveerde, onver-
brande botmateriaal exclusief de gebitselementen;

– en uit de geul, uit de Cardiumdetritus en het diepste 
deel van de Cardiumklei: van wp. 84-7 en 87-6 al het 
botmateriaal; van wp. 87-1: alleen het onverbrande, ver-
weerde botmateriaal exclusief de gebitselementen.

Gehasse presenteerde het geselecteerde botmateriaal uit de 
verschillende lagen zowel gezamenlijk als per terreindeel. 
De deelselectie uit de DG2 betreft in overgrote meerder-
heid materiaal uit het Laat-Neolithicum en waarschijnlijk 
geen jonger botmateriaal, maar omvat slechts 24 op soort te 
brengen botten. Benadrukt moet worden dat de deelselec-
ties uit de oeverzone en de geul naast materiaal uit het Laat-
Neolithicum ook bot uit de Vroege Bronstijd (WKD1 en -2, 
en zelfs vroeg WKD3) kunnen bevatten. Het meeste bot is 
uit de geul afkomstig, maar vergeleken met het botmateriaal 
uit de overige geselecteerde terreingedeelten zijn er geen we-
zenlijke verschillen in de diersoortensamenstelling of in het 
aandeel per diersoort.

Gehasse zag meestal af van het bepalen van het aantal de-
termineerbare botten en het aandeel van het verbrande bot. 
Dit had alleen zin voor het materiaal uit de DG2. Daarvan 
was 23% op soort te brengen, en 38% verbrand (Gehasse 
1995, 87). Gelet op de vondstcontext, een nat sediment dat 

10 De gevonden vishaken zijn overigens van een type zonder weerhaken 
dat niet specifiek is voor het Laat-Neolithicum. Het is bijvoorbeeld te 
Molenaarsgraaf in een vroeg WKD-graf aangetroffen, en elders in 
andere, meestal niet goed gedateerde contexten (Louwe Kooijmans 

1974, 255,303, fig. 108; Brinkhuizen 1983, 34, fig. 42). Ook van 
Emmeloord-J97 is zo’n vishaak bekend (Bulten 2002, fig. 12.12). De 
datering daarvan is onduidelijk.
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vermoedelijk niet al te zuur was, zou men in het eerste geval 
een hoger percentage, en in het tweede geval een lager per-
centage verwacht hebben. Gehasse verklaarde dit door te 
veronderstellen dat de DG2 veel verbrand materiaal uit 
verspoelde haardjes bevatte.
Net zo als voor het eerder besproken SW-bot geldt dat de 
verhoudingen tussen de verschillende diersoorten vanwege 
taphonomische en postdepositionele processen en de ‘toe-
vallige’ selectie van het materiaal, niet indicatief hoeven te 
zijn voor hun relatieve belang binnen de bestaanseconomie 
(Gehasse 1995, 97).

– Zoogdieren (Gehasse 1995, 97-98): Van de selectie van 521 
zoogdierbotten is 34% op soort te brengen. Gedomesti-
ceerde dieren overheersen (zie tabel 22.1).
Rund komt het meest voor, op afstand gevolgd door (tam) 
varken en schaap/geit. Het grote belang van runderen is 
goed te rijmen met het grote aantal runderhoefindrukken. 
Schaap is met zekerheid aangetoond, geit niet. Hond is met 
enkele botten vertegenwoordigd. Het enige aangetroffen 
paardenbot uit deze periode zal van een gedomesticeerd 
dier afkomstig zijn (Clason 1986, 304-305).
Gejaagd werd vooral op bever maar ook op edelhert. Wild 
zwijn lijkt als jachtwild minder belangrijk geweest te zijn. 
Van bruine beer, ree, eland, en vos of wilde kat zijn hooguit 
enkele botten herkend. Deze soorten zijn eerder als gele-
genheidsbuit te beschouwen.
De zoogdierbotten vertonen regelmatig slacht-, snij-, brand-, 
vraat- en bewerkingssporen.

– Vogels (Gehasse 1995, 96, 111): Slechts acht botten zijn van 
vogels afkomstig: wilde eend, knobbelzwaan of wilde zwaan, 
grote zaagbek, grauwe gans of rietgans en oehoe. Zoals ook 
voor eerdere perioden geldt, lijkt het belang van de vogel-
jacht vanuit P14 verwaarloosbaar klein geweest te zijn.

– Vissen (Gehasse 1995, 98-99): Bijna alle 162 visbotten zijn 
uit de geul afkomstig. De overgrote meerderheid is onver-
brand. Het is gezien de vondstcontext niet vanzelfsprekend 
dat het om gevangen en gegeten vis gaat, in plaats van om 
vis die een natuurlijke dood gestorven is. Het betreft vooral 
dunlipharder, vrij veel snoek, en voorts paling, meerval, 
bot, brasem, karperachtigen en (incidenteel) baars, blank-
voorn en zalm. Enkele snij- en slachtsporen op harderbot, 
en voorts de eerder besproken vishaken, maken duidelijk 
dat in elk geval een deel van de vissen gevangen en gegeten 
moet zijn. De onnatuurlijke verdeling van skeletdelen, de 
zware oververtegenwoordiging van roofvissen, grote vis-
soorten en juist volwassen vissen, zijn verdere aanwijzingen 

dat het (met uitzondering van de kleinere karperachtigen?) 
waarschijnlijk steeds gaat om resten van gevangen vis.

Botanische resten
Botanische resten uit de grondsporen zijn hierboven al in 
hun context behandeld, voor zover zij van voldoende be-
lang geacht zijn. Hieronder gaat het om materiaal uit de 
grondlagen.

– Granen (Gehasse 1995, 100-101, 106): Graanpollen (onder 
andere van tarwe) en verkoolde macroresten van naakte 
gerst (korrels) en emmertarwe (aarvorkje) uit de Akkerlaag 
zijn waarschijnlijk afkomstig van de laatneolithische akker. 
Omdat in de Akkerlaag ook veelvuldig ouder materiaal is 
aangetroffen, is echter niet uit te sluiten dat het om resten 
van graan uit SW2/Pre-Drouwen gaat.
De DG2 (met uitzondering van het zandige niveau dat veel 
verspoeld ouder materiaal bevat) is een betrouwbaarder bron 
voor botanisch materiaal uit het Laat-Neolithicum dan de 
Akkerlaag. De bemonsterde DG2 in wp. 87-7 bevatte stuif-
meel van het gersttype in niveaus die zeer waarschijnlijk 
afgezet zijn toen de EGK/KB-akker nog in gebruik was.11 
Hoger in de DG2 is in wp. 87-7 graanpollen van het (em-
mer-) tarwetype en het gersttype aangetroffen in niveaus 
tussen Ero1 en Ero2. Die niveaus zijn gevormd toen de ak-
ker op P14 al was opgegeven. Het stuifmeel hierin is moge-
lijk van de zandkop afgespoeld en zou eerder bijvoorbeeld 
in geërodeerde Ero1 en in de Akkerlaag gelegen kunnen 
hebben, en in dat geval dus te relateren zijn aan de akker op 

Tabel 22.1 – EGK/KB-zoogdierbot (naar Gehasse 1995, tab. 
6.11).

gewei
edelhert
overige herten
bever
overige pelsdieren
bruine beer
paard
varken
schaap/geit
rund
hond
groot zoogdier
middelgroot zoogdier
klein zoogdier
zoogdier algemeen

soort

12
19
6

30
1
4
1

32
9

58
4

130
40
4

171

aantal

11 De monsterbakken in het profiel van wp. 87-7 zijn ter hoogte van vak 
278 geplaatst (zie fig. I.10). Graanpollen, (akker-) onkruiden, houts-
kool en aardewerkscherfjes zijn in de niet-zandige detritusgyttja tussen 
ca. 4,90 en 4,65 m -NAP aangetroffen. De Ero1 die het einde van de 
akker markeert, wigt 5 m zuidelijker uit op 4,15 m -NAP. Ter hoogte 
van de monsterbakken ligt het gelijktijdige niveau als gevolg van klink 
rond 4,50 m -NAP of wat lager. De antropogene indicatoren tussen 
4,90 en 4,65 m -NAP zullen daarom dateren uit de periode dat de 

laatneolithische akker in gebruik was, en dus niet voornamelijk uit 
verspoeld SW- of TRB-materiaal bestaan (Gehasse 1995, 82, 102). 
De antropogene indicatoren in het zeer zandige detritusgyttja-pakket 
aan de basis van de DG2 zijn eerder aan SW te verbinden (zie para-
graaf 20.5). Ik verwacht overigens dat gedurende de periode waarin 
de akker in gebruik was (en ook daarna), de DG2 in de oeverzone di-
verse malen opgeruimd of omgezet is. Dat kan de zeldzaamheid aan 
antropogene aanwijzingen verklaren.
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P14. Het kan echter ook dateren van na de akkerperiode; 
dan zou het vrijgekomen kunnen zijn bij het op de vind-
plaats dorsen van graan dat toen op een meer westelijk ge-
legen gedeelte van de zandrug werd verbouwd.
Elders op P14 is in de DG2 eveneens graanpollen van het 
tarwetype en het gersttype gevonden. Dit zal ook wel laat-
neolithisch zijn, maar het is niet nader binnen de periode 
EGK-KB te dateren.
In twee doorgezaagde potbekerscherven zijn indrukken van 
uitgebrande graanresten opgemerkt: een stengellid, korrel 
en aarvorkje van emmertarwe, en een korrel van naakte 
gerst.

– Akkeronkruiden en tredplanten (Gehasse 1995, 101, 103): 
Uit de DG2 zijn pollen en macroresten van diverse akkeron-
kruiden afkomstig, waaronder melganzenvoet, akkerwinde, 
zwaluwtong, perzikkruid, schapezuring, vogelmuur en smal-
le weegbree. De Akkerlaag bevatte in aanvulling hierop var-
kensgras en herderstasje, maar het kan hier om ingewaaid 
modern materiaal gaan. Interessant is de vondst van maan-
zaad in wp. 87-7 in het eerdergenoemde akkerniveau in de 
DG2. Waarschijnlijk betreft het niet de gecultiveerde vorm, 
maar wilde papaver.

– Verzamelde planten (Gehasse 1995, 100-101, 103): De Ak-
kerlaag heeft verkoolde macroresten opgeleverd van eikels 
(doppen en noten), hazelnoten (doppen), speenkruidknol-
letjes, meidoorn (pit) en sleedoorn (pit). Het is echter niet 
helemaal onmogelijk dat dit deels resten van de SW- of 
TRB-bewoning zijn. Verkoolde hazelnootdoppen zijn ook 
regelmatig in de DG2 aangetroffen. Boven het zandige 
DG2-niveau zijn die zeker laatneolithisch. Opvallend is de 
afwezigheid van waternoot.

– Houtskool (Gehasse 1995, 101, 120): Het gedetermineerde 
houtskool uit de Akkerlaag bestond voornamelijk uit grote, 
hoekige brokken en zal gezien het formaat in hoofdzaak 
jonger zijn dan SW of TRB (zie paragraaf 22.3 voor het 
houtskoolspectrum). Houtskool van els, eik en wilg komt 
het meest voor. Dat van hazelaar, es, spaanse aak en iep is 
eveneens regelmatig opgemerkt. De overige bomen die lo-
kaal aanwezig waren, zijn in het houtskool nauwelijks verte-
genwoordigd.
Gehasse (ibidem, 101) maakte aannemelijk dat het houts-
kool in de Akkerlaag niet het gevolg is van (a) het afbran-
den van een bosbestand ter plaatse, van (b) het afbranden 
van de tijdens de periode van braak opgeschoten struiken 
en bomen, of van (c) het afbranden van het stoppelveld. 
Het pollenbeeld wijst niet op ontbossing en regeneratie 
(contra a-b). Verbrande takjes, onkruidzaden, wortelhout, 
en graanresten (korrels, kaf, stengelfragmenten) zijn zeld-
zaam (contra b-c). Gehasses gedachte aan van elders van 
de zandrug aangevoerd huisafval, waarmee de akker werd 
bemest en dat omwille van bemesting op de akker werd ver-
brand, is weinig aannemelijk (zie paragraaf 22.4). Voor 
haar suggestie dat het houtskool afkomstig is van haarden 
die op de braakliggende akker aangelegd waren, bestaan 
wel indirecte aanwijzingen. Haarden zijn immers vlakbij 
aangetoond, in de omringende DG2. De hoge percentages 

verbrand en ondetermineerbaar bot in de DG2 maken Ge-
hasses gedachte aan een directe relatie met zulke haardjes 
geloofwaardig. Het is zeer onwaarschijnlijk dat destijds al-
leen haardjes aangelegd zouden zijn in de periodiek droog-
gevallen DG2. Ongetwijfeld waren zij ook op de aangren-
zende kruin te vinden. De regelmatige aanwezigheid van 
verkoolde aankoeksel- of voedselresten op scherven (vooral 
van grove waar) op de kruin duidt eveneens op koken en op 
haardjes aldaar.

22.6 Synthese

Voor laatneolithische bewoning op P14 zijn meer verschil-
lende elementen voorhanden dan voor elke andere periode 
op P14. Verder verschaft de Ero1 een referentiehorizont die 
een chronologische onderverdeling (ouder of jonger dan ca. 
3750 BP; ca. 2200 cal BC) regelmatig mogelijk maakt (zie 
fig. 22.4 en 22.5). Desondanks zijn sporen en vondsten 
dikwijls niet aan een specifieke laatneolithische periode toe 
te schrijven. Strikt genomen zijn alleen aardewerk, enkele 
pijlpunten en de meeste laatneolithische graven zeker aan 
EGK toewijsbaar. Tot KB behoren in elk geval aardewerk, 
enkele pijlpunten, enkele paalsporen, ten minste de jongere 
fasen van de akker, de meeste haarden en de runderhoef-
indrukken die jonger dan de Ero1 zijn. De oeververstevi-
ging, de greppels en de kooksteenconcentratie dateren waar-
schijnlijk eveneens uit KB. De overige grondsporen en het 
dierlijke en plantaardige materiaal zijn niet aan hetzij EGK, 
hetzij KB te verbinden.

Bewoning tijdens EGK1-3?
Met het beschikbare databestand is bewoning in EGK1-3 
niet bewijsbaar (zie ook Hogestijn 1986a, 34).12 Hiervoor 
ontbreken 14C-dateringen, zekere grondsporen en een be-
trouwbare stratigrafische context. Het ambivalente aarde-
werk geeft onvoldoende uitsluitsel. Andere typologisch da-
teerbare artefacten (zoals hamers) die aan specifieke EGK-
fasen toe te wijzen zijn, heeft P14 niet opgeleverd.
Het gaat daarom wel wat ver om continue aanwezigheid 
voor deze periode te overwegen. Door erosie (bij het begin 
van DG2) zou dan veel afval op en vlak onder het loopvlak 
verdwenen moeten zijn. Hetzelfde geldt voor ondiepe grond-
sporen. In het geval van eventueel extensief gebruik van 
P14 en een residentiële nederzetting iets westelijker op de 
zandrug, is deze optie voor EGK1-3 toch niet helemaal uit 
te sluiten, maar aannemelijk is dit scenario niet. Daar komt 
bij dat elders in de Noordoostpolder evenmin overtuigende 
indicaties voor menselijke aanwezigheid in EGK1-3 voor-
handen zijn.
Emmeloord-J97, de al vaker genoemde oeverwalvindplaats 
en veronderstelde satelliet van P14, is herhaaldelijk gebruikt 
(in Vroeg-, Midden- en Laat-Neolithicum en ook nog in de 
Vroege en Midden-Bronstijd), maar juist voor EGK-aanwe-

12 Dit zou overigens mede samen kunnen hangen met de lastige herken-
baarheid van EGK1-3. Daarvoor zijn veel minder gidsartefacten 
voorhanden dan voor EGK4 (mondelinge mededeling E. Drenth).



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

460

BEWONING TIJDENS EGK EN KB DEEL V – HOOFDSTUK 22

461

zigheid bestaat geen enkele zekere aanwijzing.13 Een eerder 
genoemde 14C-gedateerde, onversierde scherf van oever-
walvindplaats Emmeloord-J78, een andere veronderstelde 
satelliet, kan weliswaar eventueel uit Vroeg-EGK stam-
men, maar een datering in Laat-Havelte is waarschijnlijker 
(zie paragraaf 21.6).
Op grond van de beschikbare gegevens, of liever het gebrek 
daaraan, is totale menselijke afwezigheid dus eveneens een 
mogelijkheid, al is deze evenmin bevredigend. Ik houd het 
er voorlopig op dat de EGK-aanwezigheid in de Noord-
oostpolder en op P14 vóór EGK4 beperkt is gebleven tot 
sporadisch, kortstondig bezoek tijdens jacht- en exploratie-
expedities op doortochten van het pleistocene achterland 
naar de kust. De met name voor weidegronden ongeschik-
te, slecht gedraineerde zeggenmoerassen rond P14 en in een 
groot deel van het rivierdal van de Vecht, kunnen verklaren 
waarom in deze periode geen sprake is geweest van perma-
nente bewoning. De oorzaak voor de slechte drainage moet 
gezocht worden in verlanding van de Vecht ter hoogte van 
het voormalige Unio-II-meer (dat veranderd was in een riet-
rijk zeggenmoeras). Hierdoor stagneerde de waterafvoer in 
het rivierdal oostelijk ervan (zie Gotjé 1993, 89; zie ook pa-
ragraaf 27.1.6)

Bewoning tijdens EGK4
Het uitgebreide ROB-onderzoek naar de EGK-bewoning 
in Noord-Holland, in een voormalig wadden- en kwelder-
landschap, heeft een overvloed aan hoogwaardige gegevens 
opgeleverd. De argumenten voor een ‘year-round residen-
tial/logistic mobility strategy’ lijken overtuigend. Hogestijn 
(1992; 1997; 1998; 2001; 2005) ging uit van een nederzet-
tingssysteem met een onderverdeling in twee categorieën. 
Op geclusterde kleinere, of op grotere hoogten nabij open 
water bevonden zich (permanente?) residentiële nederzet-
tingen met huizen en akkers. Hier lag de nadruk vooral op 
agrarische activiteiten. Op kleine hoogten in de omgeving 
waren tijdelijke kampementen te vinden, al dan niet voor-
zien van huizen of hutten, met een grote nadruk op de ver-
werking van de producten van jacht- en visserij. In het door 
riet en zegge gedomineerde, afwisselende landschap buiten 
de residentiële nederzettingen werd niet alleen gejaagd en 
gevist, maar ook vee geweid. De bewijzen voor de aanwe-
zigheid van vee (runderhoefindrukken) zijn zowel in de re-
sidentiële nederzettingen als in de tijdelijke kampementen 
gevonden. Het grote belang van veehouderij (naast andere 
bronnen van bestaan) voor de EGK is overigens al door 
Waterbolk (1954, 138; zie ook Van der Waals 1964b, 26) 
benadrukt. De aanwezigheid van runderen in EGK-gra-
ven, elders in het land, duidt eveneens op hun bijzondere 
positie (zie bijvoorbeeld Drenth 2005, 360; Drenth, 
Brinkkemper & Lauwerier 2008, 173). Van der Waals 
(1964b, 27) onderkende dat de vroeger veronderstelde no-
madische levenswijze van de EGK-bevolking op zijn best 
“of a semi-nomadic sort” kan zijn geweest. De bevindingen 
van Hogestijn sluiten hier aardig op aan.
Drenth, Brinkkemper & Lauwerier (2008, 164-168) merk-
ten echter op dat de Noord-Hollandse zoölogische en bota-
nische data een veel sterkere functionele overlap tussen de 
kleine en de grote sites suggereren dan Hogestijn deed 

voorkomen. Maar hoewel het functionele onderscheid dif-
fuus geweest lijkt te zijn, blijft zijn globale beeld van ener-
zijds residentiële basisnederzettingen en anderzijds tijdelij-
ke ‘special purpose’-kampementen (die maanden achter-
een bewoond geweest kunnen zijn) overeind staan – in feite 
dus een nederzettingssysteem zoals ik ook verondersteld heb 
voor SW/Pre-Drouwen in de Noordoostpolder.

De Noord-Hollandse dataset laat veel gedetailleerdere ob-
servaties toe dan voor de Noordoostpolder mogelijk is. Hier 
moeten we het wat de EGK betreft voorlopig doen met 
landschappelijke gegevens, met P14 en met mogelijk wat 
verspoelde scherven en enkele stenen werktuigen van an-
dere vindplaatsen. Het lijkt mij echter aannemelijk dat de 
Noord-Hollandse situatie – hoewel in een kustgebied en 
daardoor met andere accenten – relevante analogieën biedt 
voor het aangrenzende perimariene achterland, waartoe de 
Noordoostpolder behoorde. De schaarse data lijken te wij-
zen op een vergelijkbaar systeem.
Omstreeks het begin van EGK4 moet het landschap in de 
zuidelijke Noordoostpolder aantrekkelijker geworden zijn 
voor het type EGK-bewoning zoals dat voor Noord-Hol-
land verondersteld is. De hoge zandrug van Schokland was 
nu in de wijde omgeving de enige overgebleven hoogte die 
een vaste uitvalsbasis voor de (periodieke) exploitatie van 
het open zeggenlandschap bood. Gehasse (1995, 80) noem-
de als mogelijke redenen voor hernieuwde bewoning ook 
herstel van de bodemvruchtbaarheid op P14 en van de wild-
stand in de omgeving. De toegankelijkheid moet rond 4050 
BP (ca. 2550 cal BC) aanzienlijk verbeterd zijn als gevolg 
van het uitschuren van een nieuwe, diepe rivierbedding (de 
Oude-Detritusgeul), waardoor de omgeving weer beter ge-
draineerd werd. De bewoning van P14 gedurende Laat-
EGK heeft misschien samengehangen met de gelijktijdige 
kolonisatiegolf verder stroomafwaarts, in Noord-Holland. 
Hernieuwde bewoning van P14 kan ingegeven zijn door de 
voor veehouderij aantrekkelijker geworden landschappelij-
ke omstandigheden in de directe omgeving.

Voor EGK4 is menselijke aanwezigheid op P14 aangetoond 
dankzij vrij veel aardewerk uit die fase. Onder de grove 
waar bevinden zich golfbandpotten en andere wijdmondi-
ge, grote potten die op Noord-Hollandse tijdelijke kampe-
menten ontbreken (Sier 2001, 399, 410, zie ook Hogestijn 
1992, 201; 2001, 147-148). Grote kook- en voorraadpotten 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een wat grotere 
groep mensen en op langdurige aanwezigheid (Hogestijn 
2001, 152). Ook de overige beschikbare gegevens pleiten 
voor een residentiële nederzetting op de zandrug van 
Schokland, die waarschijnlijk permanent bewoond werd. 
Het grafveld vormt een belangrijke aanwijzing, prominent 
gelegen aan de oever van de Vecht als een symbolische 
claim op het achterliggende terrein en de omgeving. Hierin 
zijn ogenschijnlijk zo weinig mensen begraven (de ‘foun-

13 Een scherf met twee visgraatzones en een insnoering (ter hoogte van de 
hals?) die Bloo (2002, 83, fig. 9.8a) als “mogelijke standvoetbeker of 
AOO” betitelde, lijkt mij eerder KB-aardewerk (zie bijlage O).
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ding generation’?), dat naast alternatieve grafrituelen die 
geen archeologisch herkenbare sporen achter hebben gela-
ten, ook EGK-grafvelden elders op P14 (ter hoogte van los 
skeletelement A?) of op de zandrug westelijk van P14 over-
wogen moeten worden.

Het verbaast niet dat voor EGK-huizen geen aanwijzingen 
zijn gevonden. Bij een gemiddelde grondwaterstand in Laat-
EGK rond 2,90 m -NAP (in de oeverzone) zouden deze op 
de kruin op P14 (hooguit ca. 2,30 m -NAP) zeer kwetsbaar 
voor hoog water geweest zijn. Laatneolithische huizen zijn 
wel te verwachten op de hogere delen van de zandrug van 
Schokland, bijvoorbeeld op het westelijk aangrenzende P13.

Het is aannemelijk dat op P14 (en elders op de zandrug) al 
vanaf het begin van de EGK4-bewoning graan werd ver-
bouwd (emmertarwe en naakte gerst), aangezien dit een 
vast bestanddeel van de laatneolithische bestaanseconomie 
geweest lijkt te zijn. Vanwege het risico op overstromingen 
zou op P14 verbouw van zomergraan, gezaaid tussen maart 
en mei, geoogst in augustus-september, voor de hand gele-
gen hebben. Maar hoe waarschijnlijk ook, het is niet be-
wijsbaar dat op P14 al tijdens EGK4 geakkerd werd.

Het is evenmin zeker of de oudste runderhoefindrukken (in 
en door de DG2), de vroegste drenkkuilen en staaksporen 
horen bij de EGK4-bewoning, in plaats van bij vroege KB-
bewoning. Een EGK-datering is echter niet onwaarschijn-
lijk. Deze sporen vormen een ensemble dat ook op EGK-
vindplaatsen in Noord-Holland is aangetroffen, en kunnen 
wijzen op een veeweide. Als er gewas op het land stond zal 
het vee van het akkerareaal zijn weggehouden. Na de oogst 
en in perioden van braak ligt het voor de hand dat P14 als 
weidegrond werd gebruikt. Het terrein zal bij braakligging 
immers in korte tijd vergrast zijn; door beweiding werd de 
opslag van struiken en bomen tegengegaan en verkreeg men 
mest. Bovendien was het een gemakkelijke locatie, dichtbij 
de veronderstelde nederzetting en met de Vecht als drenk-
voorziening.

Het is, zoals eerder gezegd, onmogelijk individueel botma-
teriaal specifiek aan EGK4 of aan een andere laatneolithi-
sche fase toe te wijzen. Maar het is niet onredelijk te veron-
derstellen dat het beeld dat de algemene botselectie toont, 
ook de EGK-voorkeuren weergeeft, temeer omdat dit aar-
dig overeenkomt met het botspectrum van enkele Noord-
Hollandse residentiële EGK-vindplaatsen. Dan zou het 
hoofdaccent gelegen hebben op gedomesticeerde dieren, 
rund voorop, gevolgd door varken en schaap/geit. Voor ja-
gen (vooral op bever, met edelhert als goede tweede) en vis-
serij zijn de aanwijzingen op P14 schaarser.

Op P14 is slechts een klein aantal pijlpunten aan de EGK te 
verbinden. Dit is ook het geval op residentiële nederzettin-
gen in Noord-Holland, afgezien van Aartswoud (Hogestijn 
2001, 148). In Noord-Holland lijkt vooral vanuit de resi-
dentiële nederzettingen op groot wild gejaagd te zijn (Ho-
gestijn 1997; 2001, fig. 5). Daar ontbreken pijlpunten juist 
op tijdelijke kampementen, ondanks vele aanwijzingen voor 

jacht. Het betrof echter hoofdzakelijk vogeljacht (naast vis-
serij), waarvoor vuurstenen pijlpunten niet het meest geëi-
gende jachtgerei vormen. Een gering aantal vuurstenen 
pijlpunten hoeft dus op zich niet te betekenen dat de jacht 
voor de bestaanseconomie van de bewoners van de zandrug 
van Schokland van weinig belang was, al is te verwachten 
dat de agrarische component toen toch domineerde.

Het belang van verzamelde voedselbronnen blijft zeer sterk 
onderbelicht. De resten zijn zeer vergankelijk, en voor zover 
bewaard, niet eenduidig aan een laatneolithische fase toe te 
wijzen. Een indirecte aanwijzing voor een groter aandeel 
van plantaardig voedsel dan voorheen leveren de gebitten 
uit het EGK-grafveld. Die lijken meer slijtage en cariës te 
vertonen dan in eerdere perioden. Daarbij is eerder te den-
ken aan verbouwde gewassen (graan) dan aan verzameld 
plantaardig voedsel (Gehasse 1995, 180).

Het aardewerk dat waarschijnlijk ter plekke gemaakt, ge-
bruikt, en afgedankt werd, duidt erop dat men op P14 ge-
kookt, gegeten en gedronken heeft, in elk geval dikwijls op 
de oostelijke helft van de zandkop. Dit zal gebeurd zijn in 
de perioden waarin de akker (als daarvan toen al sprake 
was) niet in gebruik was. De verbrande voedselresten op de 
scherven pleiten voor de aanwezigheid van EGK-haarden 
die echter op de kruin geen enkele kans op behoud hadden. 
In tegenstelling tot de hieropvolgende perioden zijn voor de 
EGK in de omringende DG2 evenmin haarden aangetrof-
fen. Dit wijt ik aan erosie. Behalve bereiding en nuttiging 
van voedsel zal nabij de rivier een groot scala aan andere 
buitenactiviteiten zijn uitgevoerd. Bij gebrek aan alleen aan 
EGK toewijsbare vondsten (anders dan aardewerk) kunnen 
deze niet nader gespecificeerd worden, maar vast staat wel 
dat in het Laat-Neolithicum in zijn algemeenheid artefac-
ten van bot, gewei en vuursteen lokaal vervaardigd zijn, en 
dat geldt waarschijnlijk eveneens voor voorwerpen van na-
tuursteen en sieraden van barnsteen. Het botmateriaal le-
vert vooral aanwijzingen voor bezigheden in de lente, zo-
mer en herfst, maar winteraanwezigheid is niet uitgesloten 
(Gehasse 1995, 110-112).

Bewoning tijdens KB
Na EGK4 lijkt het boven geschetste patroon op P14 in gro-
te lijnen voortgezet te zijn, al werd het lokale gebruik gaan-
deweg steeds meer ingeperkt als gevolg van het stijgende 
waterpeil.

In het grafveld aan de Vecht werd vermoedelijk niet meer 
begraven. Dat zal nu ten westen van P14 gedaan zijn. Wel 
zijn hier waarschijnlijk nog andersoortige rituelen (zie de 
vuurkuilen) uitgevoerd. Het grafveld was nog wellicht een 
eeuw lang gemarkeerd met zware (en hoge?) palen die ver-
moedelijk pas in Vroeg-KB opgericht waren.

Dat gedurende KB op P14 een akker aanwezig was, is aan-
nemelijk, gelet op de lange looptijd (vermoedelijk enkele 
eeuwen) waarop de vele ploeggangen wijzen, en op de voor 
het akkeren beschikbare tijdspanne (maximaal tussen ca. 
4050 en 3750 BP; 2550-2200 cal BC). Graanverbouw op 
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P14 moet met het stijgen van de waterstand steeds proble-
matischer geworden zijn, maar of de beëindiging van graan-
verbouw op P14 het directe gevolg is geweest van een over-
stroming rond 3750 BP (Ero1), of al eerder was gebeurd, 
valt niet te achterhalen. Het uiteindelijke opgeven van deze 
akker zal de bewoners niet voor grote problemen hebben 
gesteld. De zandrug bood westelijker immers genoeg ruim-
te voor een opvolger. Bovendien lijkt het logisch dat daar 
ook al eerder akkertjes waren, om de graanvoorziening vei-
lig te stellen wanneer de akker op P14 braak lag. Graanpol-
len in DG2-niveaus boven de Ero1 doet de aanwezigheid 
van jongere akkers ten westen van P14 vermoeden. De run-
derhoefindrukken suggereren dat P14 in tijden van braak 
en na het opgeven van de akker geregeld als weide werd ge-
bruikt.

Pijlpunten van KB-typen maken duidelijk dat ook in deze 
periode op groot wild werd gejaagd; voornamelijk edelhert, 
waarvoor het omringende landschap ook in deze periode 
geschikt was. Maar net als eerder was de jacht op klein wild 
(bever) vermoedelijk belangrijker. Voor de beverjacht zul-
len de zeldzame pijlpunten niet gebruikt zijn; zo kan bever 
vrij eenvoudig met behulp van vallen of strikken gevangen 
worden.
Gevist heeft men tijdens KB zeker, gelet op de visresten 
rond enkele haarden (zie hieronder). Visweren en fuiken 
(zoals in KB-context op Emmeloord-J97) zijn op P14 niet 
aangetroffen. Wel zouden misschien verspoelde, platliggende 
houtfragmenten in Ero1 (en Ero2), waaronder aangepunte 
palen, deel uitgemaakt kunnen hebben van laatneolithische 
visserij-voorzieningen. P14 heeft enkele vishaken opgele-
verd. Het aangetroffen vishaaktype is geschikt voor visserij 
op snoek, zalm en meerval (zie Brinkhuizen 1983, 35, fig. 
42a-c; Bulten 2002, 104). Deze vissoorten zijn op P14 in 
laatneolithische context aangetroffen, maar hun resten zijn 
evenmin als de vishaken preciezer aan EGK of KB toe te 
wijzen.

Een nieuw element zijn greppels, verdeeld in een oostelijk 
en een westelijk systeem, die deels gelijktijdig geweest kun-
nen zijn met de jongste akkerfasen. De oostelijke greppels 
kunnen naast een pad gelegen hebben dat vanaf de Vecht-
oever, langs het oude grafveld en de akker of de weide naar 
het westen voerde. Het westelijke greppelsysteem was ver-
moedelijk een drainagevoorziening om een relatieve laagte 
tussen de kruin op P14 en het westelijke deel van de zand-
rug gemakkelijker te kunnen passeren. Dit beeld past goed 
in de trend van de toenemende vernatting op P14. Na ca. 
3750 BP werd de oeverzone nabij het begin van het veron-
derstelde pad (dat toen al in onbruik kan zijn geraakt) met 
stenen verstevigd. Het westelijke greppelsysteem was rond 
3750 BP deels geërodeerd en overdekt met afgespoeld 
zand, maar werd vervolgens weer hersteld en kan nog tot in 
de Vroege Bronstijd in gebruik geweest zijn.

Naar het zich laat aanzien vonden vooral nabij de rivier al-
lerlei buitenactiviteiten plaats. Daar zijn de meeste haarden 
gevonden. Deze waren in de drooggevallen, omringende 
natte sedimenten aangelegd. Dat zij incidenteel bewaard 
gebleven zijn, is te danken aan hun toevallige, beschutte 
ligging en aan snelle afdekking. Vermoedelijk hebben hier 
en ook op de zandkop oorspronkelijk veel meer haarden ge-
legen, die al dateren vanaf het begin van de laatneolithische 
bewoning.14 Een aanwijzing voor verdwenen haarden is het 
grote aandeel verbrand bot in de DG2. Het afval rond de 
haarden getuigt van vis- en vleesverwerking, van bewerking 
van huiden, en van de consumptie van vis, vlees en hazel-
noten. De aanleg van haarden langs de oever, in de droog-
gevallen sedimenten, en vermoedelijk ook op de kruin, be-
hoorde waarschijnlijk tot een vast patroon in het zomer-
halfjaar. Het kan er bovendien op wijzen dat de loopafstand 
tot de veronderstelde huizen, westelijk van P14, in het Laat-
Neolithicum vrij groot was. Deze traditie bleef, nadat ove-
rig gebruik (begraven, akkeren) allang was opgegeven, nog 
tot ver in de Vroege Bronstijd bestaan.

Op P14 is sprake van een ononderbroken aardewerktypen-
reeks vanaf Laat-EGK tot ver in de Vroege Bronstijd. Het 
aardewerk en de verspreiding ervan wijzen op continu ge-
bruik (voor zover dat typologisch bewijsbaar is) en ver-
schaffen geen argumenten voor een verandering in het be-
woningspatroon na ca. 3750 BP.

Net als Gehasse (1995, 111-112, 180), beschouw ik P14 ook 
na 3750 BP als een perifeer onderdeel van een waarschijn-
lijk permanent bewoonde, residentiële nederzetting, waar-
van het zwaartepunt ten westen van P14 lag. Daar konden 
alle denkbare functies nog zonder belemmeringen plaats-
vinden. Het gebruik van P14 zelf moet zich echter nadien 
steeds vaker tot de laagwaterperioden hebben beperkt. De 
zandkop op P14 was niet of nauwelijks meer herkenbaar, en 
het hele terrein was verworden tot een oeverzone die zich 
afhankelijk van de waterstand bewoog tussen het diepere 
water (de geul die op zijn oude plaats was gebleven) en het 
permanent droge gebied zo’n 150 m westelijker. Het ge-
bruik van P14 lijkt aan deze fluctuerende omstandigheden 
aangepast te zijn (weide en haarden, ook verder westelijk op 
de kavel). Misschien kon na ca. 3750 BP gedurende het 
natte seizoen ook al boven de wat hogere delen van P14 ge-
vist worden (zie de staken op en nabij de kruin die in ver-
band gebracht zijn met fuiken).

Een losse menselijke onderkaak (E) uit het einde van deze 
periode roept veel vragen op. In tegenstelling tot de andere 
losse menselijke skeletelementen uit het Laat-Neolithicum, 
is in dit geval een herkomst uit een verploegd of verspoeld 
graf niet plausibel. Was hier sprake van een alternatief graf-
ritueel? Wijst de vondst op geweld of antropofagie? Een de-
finitief antwoord is hierop niet te geven.

14 Het is onbekend of laatneolithische haardjes ook nog tientallen meters 
ten zuiden en ten noorden van de zandkop te vinden zijn (langs de 
geul in de DG2), zoals het geval was bij haardjes uit de Vroege Brons-

tijd (in de Cardiumgyttja en de DG3). Langs de geul zijn alleen in 
wp. 84-7 vlakken tot in de DG2 onderzocht.
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Slotopmerkingen

Groepsgrootte en -samenstelling: Ik stel me een gemeenschap 
van enkele tientallen mannen, vrouwen en kinderen voor, 
die voornamelijk ten westen van het opgegraven terrein 
heeft gewoond. Het is duidelijk dat het grafveld geen af-
spiegeling vormt van de laatneolithische bevolkingssamen-
stelling (onderrepresentatie van vrouwen, afwezigheid van 
kinderen). De gemiddelde leeftijd bij overlijden (25 tot 45 
jaar) was hoger dan gedurende de bewoning in Laat-SW, en 
komt overeen met wat voor het Laat-Neolithicum gebrui-
kelijk is geweest.

Regionale en bovenregionale contacten: Hierover is weinig te 
zeggen. Het fragment van een Grand-Pressigny-dolk is een 
Midden-Franse import en duidt op participatie in een 
groot netwerk. Hoe ver de bewoners van de zandrug van 
Schokland zich buiten het eigen territorium hebben bege-
ven, is niet te achterhalen. Maar vanwege de noodzaak van 
‘social storage’, om beter bestand te zijn tegen allerlei tegen-
slagen en om voldoende partners te verkrijgen, neem ik aan 
dat vanuit P14 ook het gebied verder stroomop- en stroom-
afwaarts bezocht werd en dat men met de bewoners daar 
regelmatig contact had.
Voorlopig is onduidelijk tot welke regionale EGK- en KB-
groep de bewoners van P14 (en het Noordoostpolderge-
bied) behoord hebben, en waarmee bij gevolg de meest in-
tensieve contacten werden onderhouden (zie paragrafen 
8.6 en 9.7). Het kan een Midden-Nederlandse groep ge-
weest zijn, met de Veluwe als kerngebied, of een noordoos-
telijke, met Drenthe als zwaartepunt, of een kustgroep die 
ook de Noord-Hollandse delta bewoonde. De Noordoost-
polder ligt in het overgangsgebied van al deze veronderstel-
de groepen.

Territorium: Uitgaande van een vergelijkbaar nederzettings-
systeem zoals verondersteld is voor Noord-Holland, zijn in 
de Noordoostpolder op kleinere hoogten tijdelijke kampe-
menten te verwachten. Langs de IJssel was de duinkop op 
Schokkerhaven-E170 vermoedelijk de enige hoogte die nog 

boven het veen uitstak. Langs de Vecht speelden rivierdui-
nen geen rol meer, en oeverwallen mogelijk alleen nog aan 
het begin van deze periode. Boven de oeverwallen ontston-
den vlakke veenoevers. Op, of beter gezegd, boven enkele 
oeverwallocaties zijn laatneolithische vondsten gedaan. Twee 
grotere oeverwalvindplaatsen (of oeversites met oeverwallen 
in de ondergrond) zijn gedeeltelijk opgegraven. Emmeloord-
J78 verschaft voor Laat-KB aanwijzingen voor het weiden 
van vee en voor visserij. Emmeloord-J97 was een ‘special 
purpose site’ met visweren en fuiken. Die locatie diende te-
vens als veeweiderskamp en als uitvalsbasis voor jacht.

Relatie tussen landschap en bestaanseconomie: De lokale aan-
passingen op P14, als gevolg van het stijgen van de water-
stand, zijn hierboven al toegelicht. Het aangetroffen laat-
neolithische bot van wild kan als een reflectie van de regio-
nale mogelijkheden gezien worden (vergelijk Gehasse 1995, 
98). In de wijdere omgeving hadden de uitgestrekte, voed-
selrijkere maar natte zeggenmoerassen na ca. 3800 BP (ca. 
2250 cal BC) geleidelijk plaats gemaakt voor begaanbare 
hoogveengebieden met uitgestrekte berkenbroekbossen (zie 
paragraaf 27.1.8). Die laatste boden ruime, zij het karige 
weidegronden zowel voor vee als voor edelhert en vermoe-
delijk ook voor wild zwijn.

Het gebied bleef gedurende het gehele Laat-Neolithicum 
onverminderd gunstig voor beverjacht en voor visserij. Vis-
vangst zal veel belangrijker zijn geweest dan het weinige 
visbot en de paar vishaken van P14 aangeven – een sterke 
aanwijzing vormen de al vaker genoemde visweren en fuiken 
van Emmeloord-J97, een site die opgevat is als een satelliet 
van P14.
Het is jammer dat voor het Laat-Neolithicum eventuele 
kleine diachrone verschuivingen niet te distilleren zijn uit 
het botmateriaal. De geleidelijke milieuveranderingen zul-
len naar verwachting niet tot wezenlijke strategische (cul-
turele) aanpassingen geleid hebben, omdat het landschap 
geschikt bleef voor de laatneolithische bestaanseconomie, 
gebaseerd op veehouden, akkeren, vissen, jagen en verza-
melen.
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BEWONING TIJDENS WKD

23.1 Landschappelijk kader

Gedurende de Vroege Bronstijd steeg de gemiddelde water-
stand met zeker ca. 0,4 m, tot ca. 2,10-2,00 m -NAP.
– Tussen ca. 3650 en 3550 BP (ca. 2000-1900 cal BC; van-
af WKD1 tot net voorbij het begin van WKD3), in een pe-
riode met sterk fluctuerende waterstanden, en met meren-
uitbreidingen elders in de Noordoostpolder, kwamen inun-
daties van het rivierdal en het aangrenzende gebied met 
voedselrijk (brak) water steeds vaker voor. Dit alles hing sa-
men met een actieve getijdengeul (zie fig. 13.4e en para-
graaf 14.3.10). Dit leidde niet alleen tot erosie en nieuwe 
afzettingen van (kleiige) detritusgyttja in het rivierdal en 
langs de flanken van de zandkop op P14, maar ook tot ero-
sie van de kruin in de oeverzone. Daarbij ontstond Ero2. 
Het gevolg van deze getijdeninvloeden was het verdwijnen 
van het gagel-berkenmoerasbos rond de zandrug van 
Schokland. Een brede strook met een open, eutrofe zeggen-
vegetatie met riet kwam ervoor in de plaats, ook langs de 
rivier. De zandrug was nog steeds begroeid met gemengd 
loofbos en omringd door een smalle zoom met elzen.
– Tussen ca. 3550 en 3400 BP (ca. 1900-1700 cal BC; ge-
durende WKD3) werd de mariene invloed aanvankelijk nog 
sterker, vermoedelijk als gevolg van afnemende komberging 
stroomafwaarts (zie paragrafen 14.3.11-12). De meren in 
de Noordoostpolder werden groter (zie fig. 27.9). Rond P14 
lag vanaf ca. 3550 BP gedurende hooguit enkele decennia 
de oostelijke uitloper van een brakwatergetijdengebied. Na 
uitslijpen van de Vechtbedding werd Cardiumdetritus af-
gezet, korte tijd later gevolgd door dikke pakketten Cardi-
umklei. Waarschijnlijk al ruim voor 3450 BP (ca. 1750 cal 
BC) kwam een einde aan de regelmatige brakwateraanvoer. 
Het milieu werd weer overwegend zoet en de fluctuaties in 
de waterstanden verminderden. Dit is goed aantoonbaar in 
de hoogste trajecten van de Cardiumklei en in de Cardium-
gyttja (zie paragraaf 23.3). In perioden met hoog water 
werd Cardiumgyttja in het rivierdal tot honderden meters 
buiten de geul afgezet.
Langs de rivier ontwikkelde zich in deze periode in een bre-
de zone een eutrofe vegetatie met vooral riet, maar ook met 
zeggensoorten; hoe verder van de rivier af, hoe meer zeggen 
(zie fig. 23.1). De beboste zandrug van Schokland lag te 
midden van die riet- en zeggenvegetaties.
– Omstreeks 3400 BP (ca. 1700 cal BC), of misschien al 
iets eerder (tegen het einde van WKD3), werd het sluiten van 
het Zeegat van Bergen in het achterland duidelijk merkbaar. 
Met de mariene invloed was het in de Noordoostpolder ge-
daan, in elk geval tot ver in de IJzertijd. In de ondiepe geul 
en in het rivierdal werd detritusgyttja, DG3, afgezet. De 
rivier kreeg steeds sterker de aanblik van een ondiep meer. 
In de aanvankelijk nog rietrijke zeggenvegetaties langs de 

Fig. 23.1 – Landschappelijke zones binnen een straal van 2 km 
rond de zandrug van Schokland. Legenda:

oever stond veel galigaan. De vegetatie daarbuiten was voed-
selarmer en bestond vermoedelijk vooral uit zeggensoorten, 
wat riet en gagel. Binnen enkele decennia ontwikkelde zich 
op P14 een brede zoom met broekbos (vooral els, maar ook 
wilg). Het loofbos op de zandrug ten oosten van P14 kon 
zich handhaven.

23.2 Beschikbaar terrein op P14 en relevante 
grondlagen

In het begin van WKD was de gemiddelde waterstand ca. 
2,50 m -NAP (zie fig. 23.4). De kleiige gyttjalagen met ja-
rosiet (de hoogste DG2 niveaus) die destijds werden afge-
zet, zijn uitsluitend in de oeverzone bewaard gebleven. De 
gemiddelde waterstand rond 3600 BP (ca. 1950 cal BC), na 
de zware erosie waarbij Ero2 ontstond, bedroeg ca. 2,40 m 
-NAP. Toen stond P14 meestal blank, op enkele kleine, ge-
isoleerde delen op de kruin na (zie fig. 23.5). Het terrein 
met aanwijzingen voor WKD2 viel samen met de Ero2, die 
nabij de geul gespaard was. Dit areaal was alleen bij laag 
water toegankelijk.

ca. 3550 BP
(1900 cal BC)

gemengd loofbos

berkenbroekbos

zeggenvegetatie hoogveen

open waterrietvegetatie
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Boven de Ero2 sedimenteerde opnieuw kleiige gyttja met 
jarosiet. Deze jongste DG2 zal ook boven de hoogste delen 
van de kruin afgezet zijn, maar was slechts nabij de Vecht 
behouden (in wp. 87-7).
Vervolgens werd dieper in de geul, na het begin van WKD3, 
de Cardiumdetritus gevormd (zie fig. 23.3; alleen bereikt 
in wp. 84-7 en wp. 87-6). Kort daarna, vermoedelijk om-
streeks 3550 BP (ca. 1900 cal BC), werd in de geul Cardi-
umklei afgezet, later gevolgd door Cardiumgyttja en DG3. 
Die laatste twee lagen zijn ook buiten de geul gesedimen-
teerd. Voorafgaand daaraan zijn oudere afzettingen geëro-
deerd. Op de kruin zijn deze lagen op hun beurt verdwenen. 
Vanaf ca. 3450 BP (ca. 1750 cal BC) lag de nat/drooggrens 
voor het grootste deel van het jaar westelijk van P14. Bij la-
ge waterstanden vormden de Cardiumgyttja en de diepste 
niveaus van de DG3 nog gedurende enkele tientallen jaren 
loopvlakken voor WKD3-activiteiten (zie fig. 23.5).

23.3 Lokale vegetatie

Informatie over de lokale vegetatie voor het tijdstraject 
WKD1 t/m vroeg WKD3 is afkomstig uit de kleiige DG2 in 
wp. 87-7, direct onder en boven de Ero2 (zie bijlage I, fig. 
I.10; Gehasse 1995, 83-84). Deze kleiige gyttja’s zijn arm 
aan zaden en pollen, wat een aanwijzing is voor snelle sedi-
mentatie. Zij vertegenwoordigen met Ero2 samen maar een 
korte periode; vermoedelijk niet meer dan een kleine 100 
14C-jaren. Indicaties voor een lokale rietgordel bestaan uit 
zaden en epidermisfragmenten. Incidenteel komen zaden 
voor van kwelder- en schorrensoorten zoals kortarige zee-
kraal en zeebies. Deze wijzen op aanvankelijk nog inciden-
tele mariene invloed.
Evenals de Ero2 vertoont, zoals gezegd, het hoogste kleiige 
gyttjaniveau daarboven nog jarosiet. Jarosiet is zowel een 
indicatie voor brakwateraanvoer, als voor periodiek droog-
vallen (concretievorming). Het kleiige DG2-niveau op de 

Ero2 bevat een hoog percentage pollen van de ganzenvoet-
familie, vermoedelijk afkomstig van spiesmelde of uitstaan-
de melde. Deze soorten breiden zich vooral na stormvloe-
den sterk uit. Stuifmeel van els, hazelaar, eik en de overige 
boomsoorten die al in het Laat-Neolithicum voorkwamen, 
is nu opnieuw gevonden. Het duidt op moerasbos op P14 
en op gemengd loofbos elders op de zandrug van Schok-
land.
De lokale vegetatie laat vervolgens gedurende WKD3 eerst 
een toename van brakwaterinvloeden, en dan snelle verzoe-
ting zien (Gehasse 1995, 124-125). Zeekraalzaden in de 
Cardiumdetritus en bryozoën op verspoelde vondsten ge-
tuigen van mariene invloed.
De Cardiumklei is arm aan pollen en zaden, wat een argu-
ment is voor snelle sedimentatie. Dit laatste blijkt tevens uit 
de lage aantallen visbotjes in deze klei (Gehasse 1995, 127-
129) en uit de schaarste aan overige vondsten. Het pollen 
hieruit is relatief rijk aan soorten van de ganzenvoetfamilie, 
waarschijnlijk meldensoorten. Onder de macroresten zijn 
vooral spiesmelde of uitstaande melde, riet en grasachtigen 
goed vertegenwoordigd. Zaden van schorrenplanten en fo-
raminiferen verschaffen aanwijzingen voor de nu regelma-
tige aanvoer van brak water, wat weerspiegeld wordt in het 
vissenbestand (brakwatertolerante soorten) en de diatomee-
en (met onderin veel gebroken marien-litorale soorten en 
andere polyhalobionte soorten, naast planktonische soor-
ten uit brak en zoet water). Het boompollen kan met het 
sediment aangevoerd zijn, maar het betreft hetzelfde spec-
trum als eerder. Vermoedelijk was er dus weinig veranderd 
in het bomenbestand in de directe omgeving, met vooral 
els, hazelaar, berk, wilg, eik en es.
In de hogere niveaus van de Cardiumklei en in de Cardium-
gyttja zijn meer zaden en pollen aanwezig, wat wijst op rus-
tigere afzettingscondities en langzamere sedimentatie. Ook 
bij de schelpen en diatomeeën (Gehasse 1995, 125-126, 
129-130) is sprake van een afname van brakwaterminnen-
de soorten. In het hoogste Cardiumklei-niveau (zonder fo-
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Fig. 23.2 – Relevante grondlagen 
voor de periode WKD1 t/m vroeg WKD3.

Fig. 23.3 – Relevante grondlagen
voor gevorderd WKD3.
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raminiferen) zijn vrijwel uitsluitend zoetwaterdiatomeeën 
en maar weinig gebroken exemplaren aangetroffen. Zaden 
van schorrenplanten komen incidenteel nog voor, maar het 
algemene beeld wijst op verzoeting, al konden de meeste 
soorten licht brakke omstandigheden wel verdragen. De lo-
kale vegetatie moet overwegend bestaan hebben uit riet, en 
uit pioniers van verstoringsmilieus zoals brandnetel en rus-
sen.
Zaden en pollen uit de DG3 tonen een afname van versto-
rings- en pioniersgemeenschappen en een vegetatie die lo-
kaal en in de directe omgeving door riet en elzenbroekbos 
gedomineerd werd. Het boompollenspectrum is ongewij-

zigd. Onbewerkt hout uit de WKD3-periode omvat naast 
els, wilg, hazelaar en eik tevens vuilboom en wegedoorn. 
Houtskool uit WKD3-haarden (vooral afkomstig van els, 
wilg en eik) vult het boomsoortenspectrum verder aan met 
iep, zachte berk en meidoorn (Gehasse 1995, 147-148).

23.4 Grondsporen

De analyse van het WKD-aardewerk verschafte de sleutel 
om de overige vondsten, grondsporen en grondlagen aan 
een WKD-fase te verbinden. Het zou te toevallig zijn als 

Fig. 23.4 – Periodekaart voor WKD1 t/m vroeg WKD3.
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Fig. 23.5 – Periodekaart voor WKD3, voor zover jonger dan de Cardiumklei.
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deze typologische fasen geheel samen zouden vallen met 
bepaalde lithostratigrafische eenheden. Dat is dan ook niet 
het geval (zie tabel 14.1). Dit maakt de toewijzingen van 
grondsporen en vondsten uit de Ero2 lastiger, omdat die 
niet te verbinden zijn aan een enkele WKD-fase, maar al-
leen aan het fase-overschrijdende traject van laat WKD1 
t/m vroeg WKD3.
Alle grondsporen uit de Vroege Bronstijd die ouder zijn dan 
de Cardiumklei zijn aangegeven op fig. 23.4), alle jongere 
op fig. 23.5).

Palen en staken
– In wp. 87-1 zijn in en onder de Ero2 resten aangetroffen 
van aangepunte, 7-8 cm dikke staken (zie fig. 22.7, en zie 
Gehasse 1995, 108, tab. 6.23). Enkele ervan, van els en ha-
zelaar, waren geplaatst in een rechte, noordnoordoost-zuid-
zuidwest gerichte lijn met een lengte van ca. 1,4 m en waren 
12-46 cm lang. Nog eens zeven 4-12 cm dikke staken en 
palen leken willekeurig verspreid te staan. Voor zover de-
termineerbaar waren deze van elzenhout en nog 5-22 cm 
lang. Vaak zat rond deze paalresten in het vlak een smalle 
ring van wit zand, minder dan 1 cm breed. Vermoedelijk 
hadden de palen een klein beetje speling gekregen, en is het 
zand daarbij ingespoeld.
– In wp. 87-4 zijn tussen de eergetouwkrassen drie paral-
lelle, noordnoordoost-zuidzuidwest gerichte staakrijtjes aan-
getroffen. Zij waren over lengtes van 1,6, 2,6 en 1,6 m te 
vervolgen. De afstand tussen de rijen was 40-60 cm. Het is 
onduidelijk vanuit welk niveau zij ingedreven waren. Het 
hout was te verweerd om te determineren (Gehasse 1995, 
108).
– Veel (aangespoeld) hout, waaronder ook enkele bewerkte 
stukken, lag plat in de Ero2 (in wp. 87-1, -6 en wp. 84-7; zie 
fig. 23.6 en zie fig. 22.7). Dit hout kan deels ouder zijn dan 
de Vroege Bronstijd.
Functie: Gehasse (1995, 108) bracht de staken en palen in 
verband met visserij. Zij dacht aan bevestigingsstaken voor 
visfuiken.
Datering: Voor staken en palen in en onder de Ero2 ligt een 
datering in het traject laat WKD1 t/m vroeg WKD3 voor 
de hand. Het is evenwel niet ondenkbaar dat zij uit vroeg 
WKD1 of zelfs uit Laat-KB stammen, als het zou gaan om 
resten die de erosie voorafgaande aan de sedimentatie van 
de Ero2 hebben overleefd en vervolgens in de Ero2 ingebed 

geraakt zijn. Dit geldt evenzeer voor het platliggende hout 
in de Ero2. De staken uit wp. 87-4 zijn nog lastiger te date-
ren. Vanwege de gelijkenis met de andere rijtjes reken ik ze 
ook tot het traject laat WKD1 t/m vroeg WKD3, maar een 
laatneolithische datering of juist een jongere datering is 
niet uit te sluiten.

Stoofkuilen
– Stoofkuil 1 (sp. 87-25; fig. 23.7, zie ook fig. 22.7 en fig. I.8): 
Onder de DG3 tekende zich in de top van de Ero2 vanaf ca. 
2,90 m -NAP een ovale kuil af van ca. 160 x 130 cm. Deze 
was komvormig ingegraven tot in het dekzand, tot 3,26 m 
-NAP. De vulling bestond uit brokken humeus zand, detri-
tusgyttja, en humeus kleiig sediment (waarschijnlijk kleiige 
DG2). Het protocolboek vermeldt ook roodbruine en gele 
vlekjes. Uit de vulling zijn zeven scherven (22 g) afkomstig, 
waaronder een scherf van potbeker 47 en mogelijke potbe-
ker 135. De overige scherven zijn niet nader toe te wijzen 
aan een periode. De kuil bevatte voorts houtskool en vooral 
in de onderste helft veel stenen die sporen van verhitting 
vertoonden in de vorm van barsten en verkleuringen. De 
stenen waren vaak met een korstje jarosiet bedekt.
Bij het graven van de kuil, waarschijnlijk vanuit de (hier la-
ter opgeruimde) jongste kleiige DG2, is men ongetwijfeld 
gestuit op de stenen in de Ero2 (zie paragraaf 22.4). Mo-
gelijk zijn de aangetroffen stenen hergebruikt als kookste-
nen. Een brok houtskool (els) uit deze stoofkuil is 14C-ge-
dateerd op 3570±80 BP (UtC-2511).
– Stoofkuil 2 (sp. 87-20; fig. 23.8 en 23.11): Dit ovale grond-
spoor van 125 x 100 cm was afgedekt door DG3 en werd op 
3,22 m -NAP (geen klinkvrije diepte) zichtbaar. De kuil 

Fig. 23.6 – Platliggend hout in de Ero2 in wp. 84-7.
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Fig. 23.7 – Stoofkuil 1.



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

470

BEWONING TIJDENS WKD DEEL V – HOOFDSTUK 23

471

was komvormig ingegraven door een enigszins kleiig DG3-
niveau tot in de Cardiumgyttja, tot 3,37 m -NAP. De vul-
ling bestond uit rulle detritusgyttja (DG3). De kuil bevatte 
veel kleine en grotere stukken natuursteen (vaak met spo-
ren van verhitting), wat vuursteen en houtskool.
Functie: In de stoofkuilen werden vermoedelijk verhitte ste-
nen onder, om en op stukken vlees of vis gelegd, waarna de 
kuil werd toegedekt. In deze ‘hooikisten avant la lettre’ 
stoofde het voedsel vervolgens vanzelf gaar.1 Het is verlei-
delijk haard 3 (zie onder), direct ten westen van stoofkuil 2, 
te beschouwen als de plaats waar de stenen voorverhit zijn. 
Weliswaar lag die haard ca. 20 cm hoger, maar het is goed 
mogelijk dat de stoofkuil tijdens de opgraving niet herken-
baar was op het oorspronkelijke loopvlak. Dat zou ook de 
rulle vulling verklaren, die afweek van de licht-kleiige DG3 
in het vlak waarin de stoofkuil herkend werd.
Datering: Stoofkuil 1 stamt, gelet op de stratigrafische po-
sitie en de 14C-datering, uit het tijdstraject van laat WKD1 
t/m vroeg WKD3. De 14C-datering levert een terminus post 
quem voor het ontstaan van de Ero2. Stoofkuil 2 behoort op 
grond van de ligging in de DG3 tot de gevorderde WKD3.

Haarden, houtskoolconcentraties en loopvlakken
Langs de geul is een groot aantal haardjes uit de Vroege 
Bronstijd ontdekt. De hierondergenoemde NAP-hoogtes 
zijn steeds afkomstig van ingeklonken niveaus. Behalve in 
het geval van de haarden die in het zuidoosten van de kavel 
gevonden zijn (zie verder), zijn de betreffende houtskool en 

botresten niet per individuele haard bepaald (Gehasse 1995, 
147-148). Als brandhout is vooral els gebruikt, eik veel 
minder, en wilg, iep en berk nauwelijks. Het betreft dunne 
takken en twijgen. Verkoolde schimmeldraden wijzen op het 
gebruik van sprokkelhout. Omdat tevens vrij veel verkoolde 
rietresten zijn aangetroffen, kan ook riet als brandstof ge-
bruikt zijn, maar het kan eveneens gaan om resten van de 
lokale, afgebrande rietvegetatie. Botmateriaal uit en rond 
de haarden bestaat uit verbrande visresten van onder meer 
karperachtigen, snoek en paling, en uit niet nader te deter-
mineren verbrande zoogdierresten.
– Haard 1 (sp. 84-7343; fig. 23.9): Deze haard in wp. 84-7 
werd op 2,94 m -NAP gevonden in een kleiig gyttjaniveau 
met jarosiet (top DG2) direct onder de Ero2. De haard be-
stond uit een houtskoolrijke ovale centrale vlek met rode 
oker en verbrand schelpgruis (of vergruisd verbrand bot?), 
omgeven door een gelige vlek as en waarschijnlijk ook ver-
brande kleiige gyttja, en met een koolzwarte rand. Het ge-
heel had een lengte van 90 cm en een breedte van 70 cm. 
Vanwege het concentrische patroon zal deze haard wel 
schotelvormig verdiept geweest zijn. De zwarte laag zal dan 
ook onder het centrale deel gelegen hebben. Uit de as zijn 
verbrande zoogdierresten afkomstig, die niet op soort te 
brengen zijn (Gehasse 1995, 110).

1 Aboriginals brengen deze techniek nog steeds in praktijk en krijgen er 
een complete wallaby mee gaar. Liversage (1980, 108) beeldde een 
vergelijkbaar grondspoor uit Deense TRB-context af. Aan hem ont-

0 50cm

BA

BA

Fig. 23.8 – Stoofkuil 2.

leen ik de hier gegeven interpretatie. Deze stoofkuilen wijken duidelijk 
af van de veel voorkomende diepe mesolithische haarden die meestal 
veel meer houtskool bevatten en nauwelijks of geen stenen.

0 50cm

Fig. 23.9 – Haard 1.
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– Haard 2 (sp. 87-18; fig. 23.11): Deze min of meer ovale 
vlek van 130 x 110 cm tekende zich op 3,08 m -NAP af in 
het noorden van wp. 87-2. De haard was in de DG3 aange-
legd. De haard was komvormig verdiept (tot hoe diep is on-
bekend) met van onder naar boven een houtskoollaag, geel 
verbrand materiaal (as of verbrande licht-kleiige detritus-
gyttja) gevolgd door oranjerood verbrand materiaal. Hij 
bevatte granietgruis, vermoedelijk van een uit elkaar ge-
sprongen kooksteen, vuurstenen afslagjes en wat verbrand 
(gecalcineerd) bot. In een ca. 1 m brede zone eromheen lag 
veel houtskool, natuur- en vuursteen en een enkel verbrand, 
ondetermineerbaar botfragment. Hier was dus nog een res-
tant van het oude loopvlak voorhanden.
– Haard 3 (sp. 87-11.1), haard 4 (sp. 87-12) en haard 5 (sp. 
87-13): Deze haarden lagen in de buurt van haard 2 en wa-
ren op diepteligging en afmetingen na goed vergelijkbaar; 
min of meer ovale, komvormig verdiepte haarden, met een 
oranjerode of oranjebruine, verbrande kern, gelig materiaal 
eromheen en eronder, houtskool, en een koolzwarte laag 
om en onder het geheel. Zij waren in de DG3 aangelegd. 
Haard 3 was groter dan 30 x 40 cm, en lag tussen 2,86 en 
2,89 m -NAP, haard 4 was ca. 65 x 40 cm en lag tussen 2,92 
en 2,96 m -NAP, en haard 5 was ca. 70 x 40 cm en lag tus-
sen 2,88 en 2,91 m -NAP. In tegenstelling tot haard 2 zijn 
rondom deze haarden geen vondsten opgemerkt, op wat 
houtskool na. De directe omgeving van haarden 4 en 5 was 
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fig. 23.11

fig. 23.13

fig. 23.14

fig. 23.12
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Fig. 23.10 – Locatie van haarden 1-6 en 40-41, en ligging van uitsnedes (figuren 23.11-14).

zwart geoxideerd. In het profiel van wp. 87-7 (fig. I.10) cor-
respondeerde dit met het onderste van de twee oxidatieni-
veaus in de DG3. Die oxidatieniveaus gaven dus loopvlak-
ken aan.
– Haarden 6-39: Van haarden 6-39 (fig. 23.12), in wp. 84-
7, -14 en -15, is alleen vlakinformatie voorhanden. In tabel 
23.1 zijn de hoogteligging en de formaten aangegeven. Het 
gaat steeds om plekken in de Cardiumgyttja met houtskool, 
as (in de opgravingsdocumentatie soms aangeduid als ‘gele 
vlekken’) en/of verbrande klei (Cardiumgyttja die direct 
onder het vuur lag en daardoor licht gebakken is). Een en-
kele keer is rode oker opgemerkt (haard 15). Sommige be-
zaten een grote ronde of ovale vorm, met een doorsnede 
van een kleine meter. Andere waren zeer grillig, alsof zij ka-
potgelopen waren. Enkele waren veel groter dan gebruike-
lijk, tot bijna vijf vierkante meter. Vermoedelijk betrof het 
hier overlappende haarden die direct na elkaar waren aan-
gelegd.

Het minutieus met troffel en borstel onderzochte vlak rond-
om deze haarden was bezaaid met houtskool, soms in gro-
tere concentraties. Ook lagen hier vuurstenen afslagen en 
artefacten, natuurstenen (veelal gecraqueleerd en waar-
schijnlijk als kookstenen gebruikt), verbrande en soms on-
verbrande vis- en zoogdierbotten, en een enkele aardewerk-
scherf. Dat een vondst in of vlak bij een bepaalde haard ligt, 
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hoeft nog niet te betekenen dat er een directe relatie is met 
juist die haard. Figuur 23.14 toont een detail van het opgra-
vingsvlak in wp. 84-7. Dat alle afgebeelde grondsporen en 
vondsten van hetzelfde gebruiksseizoen zijn, is zeker geen 
uitgemaakte zaak. Het is zeer goed denkbaar dat het zuid-
waarts licht hellende opgravingsvlak verschillende Cardium-
gyttjaniveaus doorsneden heeft en dan delen van loopvlak-
ken uit enkele opeenvolgende jaren bevatte. Verder zuide-
lijk, in wp. 84-14 en -15, nam de dichtheid aan vondsten en 
sporen af, waarbij wel gezegd moet worden dat die werkput-
ten minder gedetailleerd onderzocht zijn (met de schop).
Bij het verdiepen van de Cardiumgyttja in wp. 84-7 kwam 
opnieuw een niveau met haarden (29-36) en omringend af-
val te voorschijn. Ook in de zuidelijkere werkputten, waarin 

0 1m

locatie
stoofkuil 2

houtskoolrijke zone

natuursteen

vuursteen

Fig. 23.11 – Haard 2 met restanten van het loopvlak eromheen, en aanduiding van de positie van stoofkuil 2.

slechts enkele vierkante meters verdiept zijn, kwamen weer 
haarden (37-39) en omringende vondsten aan het licht. De 
loopvlakken waren met het toenemen van de afstand tot de 
zandrug steeds duidelijker gescheiden door lagen vondst-
loze Cardiumgyttja.
– Haard 41 (sp. 86-z.n.): Deze haard in het westen van P14 
is in een lengte- en dwarsprofiel boven het grootste grond-
spoor van het westelijke greppelsysteem (sp. 86-103) gedo-
cumenteerd (zie fig. 18.3). In de profielen was de haard te 
vervolgen over respectievelijk 40 en 20 cm. Deze zal in het 
vlak ca. 80 x 60 cm groot geweest zijn. Hij bevond zich op 
2,61 m -NAP direct onder de bouwvoor in de Cardium-
gyttja. Onder een ca. 2 cm dikke laag verbrande Cardium-
gyttja (en as?) lag een 1 cm dik houtskoolniveau.



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

474

BEWONING TIJDENS WKD DEEL V – HOOFDSTUK 23

475

In de directe omgeving, en ook enkele meters zuidelijker in 
wp. 84-16 en -17, zijn in het vlak in de Cardiumgyttja ver-
schillende grillige plekken met verbrande klei, as en houts-
kool opgemerkt, die ook restanten van haarden geweest 
kunnen zijn. In het westen van wp. 86-1 is op 2,65 m -NAP 
een concentratie houtskool van ca. 125 x 70 cm in de (ver-
brande?) Cardiumgyttja gevonden, die als een haardres-
tant (haard 40) beschouwd is.
– Haarden ten zuiden van P14: Ver buiten de opgravings-
putten, in het uiterste zuidoosten van kavel P14, zijn nabij 
de Vechtoever drie haarden ontdekt. Zij waren bij het diep-
ploegen van het zuidelijke deel van P14 aan de oppervlakte 
gekomen. Oranjegelige verbrande klei verraadde hun lig-
ging. De velddocumentatie (van 2 en 10 september 1985) 
maakt melding van vuursteensplinters, kookstenen (zand-
steen), zowel verbrand als onverbrand bot, en een grote 
hoeveelheid houtskool. Uit nader booronderzoek bleek dat 
deze haarden vanuit de Cardiumgyttja (de ‘rietklei’ boven 
de Cardiumklei) waren opgeploegd.
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Fig. 23.12 – Locatie van haarden 6-39, in verschillende 
niveaus van de Cardiumgyttja in wp. 84-7, -14 en -17.

haard 6
haard 7
haard 8
haard 9
haard 10
haard 11
haard 12
haard 13
haard 14
haard 15
haard 16
haard 17
haard 18
haard 19
haard 20
haard 21
haard 22
haard 23
haard 24
haard 25
haard 26
haard 27
haard 28
haard 29
haard 30
haard 31
haard 32
haard 33
haard 34
haard 35
haard 36
haard 37
haard 38
haard 39

-2,71
-2,80
-2,79
-2,74
-2,69
-2,78
-2,82
-2,77
-2,77
-2,82
-2,82
-2,78
-2,76
-2,96
-2,90
-3,07
-3,21
-3,07
-3,12
-3,23
-3,21
-3,21
-3,20
-2,94
-2,94

-
-2,91
-3,05
-3,00
-3,08
-2,81
-2,80
-2,96
-3,26

NAP

84-7295
84-7301
84-7296
84-7290
84-7282
84-7293
84-7294
84-7285
84-7288
84-7287
84-7289
84-7297
84-7299
84-7298
84-7309
84-7335
84-7334
84-7355
84-z.n.
84-z.n.
84-z.n.
84-z.n.
84-z.n.
84-z.n.
84-z.n.
84-z.n.
84-7323
84-z.n.
84-7330
84-z.n.
84-7300
84-z.n.
84-7308
84-7336

spoor

40 x
75 x

135 x
60 x

100 x
70 x
45 x
45 x

105 x
60 x
95 x
75 x
95 x
90 x
65 x

110 x
>55 x
255 x
110 x
250 x
65 x
80 x

155 x
55 x
90 x
90 x

140 x
45 x

>190 x
100 x
70 x
85 x

125 x
>60 x

40 cm
40 cm
90 cm
40 cm
55 cm
45 cm
40 cm
45 cm
70 cm
45 cm
90 cm
40 cm
35 cm
65 cm
45 cm
70 cm
80 cm
200 cm
60 cm
160 cm
60 cm
70 cm
90 cm
40 cm
45 cm
70 cm
85 cm
45 cm
190 cm
45 cm
35 cm
65 cm
50 cm
140 cm

afmeting

Tabel 23.1 – Gegevens van haarden 6-39.
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2

3

6

5

7

4

1

houtskool
asvlek

aardewerk

steen
vuursteen
vuursteen (verbr.)
hazelnoot
bot, zoogdier
bot, vis (verbr.)

schrabber (verbr.)
schrabber
schrabber
geret. kling
kern

1

2

3

4

5

geret. afslag6

runderbot, priem7

0 50cm

De onderzochte monsters bevatten houtskool van vooral 
els, maar ook vrij veel wilg, verbrand riet en verbrand zoog-
dierbot (Van Amerongen 1993, 4.3, fig. 13; Gehasse 1995, 
147-148).2

Verschijningsvorm: De haarden zijn dikwijls identiek aan die 
uit het Laat-Neolithicum (zie paragraaf 22.4). De afwezig-
heid van een koolzwart niveau onder of om de haarden in 
de Cardiumgyttja, in de zuidoostelijke werkputten, doet ver-

moeden dat aan- of afwezigheid van zo’n niveau inderdaad 
samenhangt met het gehalte aan plantaardig materiaal van 
het onderliggende sediment (vergelijk paragraaf 22.4).
Functie: Het ligt voor de hand de vondsten in de omgeving 
van een haard te beschouwen als afval van de rond die plek 
uitgevoerde activiteiten. Maar bij zulke haarddichtheden als 
hier is de verbinding van een bepaalde vondst aan een spe-
cifieke haard vaak arbitrair.3

2 Van Amerongen en Gehasse (die zich op Van Amerongen baseerde) 
noemden maar twee haardjes, de ‘noordhaard’ en een ‘zuidhaard’. Ik 
heb niet kunnen achterhalen of Van Amerongen slechts één van de 
twee zuidhaarden heeft onderzocht, of dat de monsters uit beide haar-
den bij elkaar zijn genomen.

3 Het was in het kader van dit onderzoek niet mogelijk de vondsten, die 
afzonderlijk zijn ingemeten en geadministreerd, nader in hun ruimte-
lijke context te analyseren, en bijvoorbeeld op gebruikssporen te onder-
zoeken. Dit zou nog gedaan kunnen worden.

Fig. 23.13 – WKD-loopvlak in het oosten van wp. 90-4.
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De haarden en omgeving wijzen op het bereiden (zie de haar-
den zelf, en de kookstenen) en nuttigen (scherven met aan-
koeksel, verbrande resten) van vlees, vis, en incidenteel ook 
schelpdieren, op het bewerken van huiden (rode oker), en op 
het bewerken van vuursteen (afslagen en werktuigen); het 
soort bezigheden waarvoor ook rond haardjes uit eerdere pe-
rioden aanwijzingen bestaan (zie paragraaf 22.4). De vlakbij 
gevonden scherven met aangekoolde voedselresten maken 
waarschijnlijk dat althans een deel van het voedsel ter plaatse 
in potten gekookt is.
Datering: Alleen haard 1, in het hoogst bewaarde DG2-ni-
veau direct onder Ero2, hoort waarschijnlijk thuis in vroeg 
WKD1. Alle overige waren ingebed in de Cardiumgyttja of 
de DG3, en moeten dus uit WKD3 stammen.

Aanwijzingen voor het afbranden van de oevervegetatie; nog-
maals loopvlakken
Grillig gevormde, gelige gloei- of schroeiplekken van soms 
enkele vierkante meters groot, zijn in het noordoosten (in 
wp. 87-2) aangetroffen in de DG3 (WKD3). Deze sporen 
zijn vanwege hun afwijkende habitus niet beschouwd als 
haarden of restanten ervan, al zijn er wel wat verspreide 
houtskoolbrokjes bij gevonden. Vermoedelijk is hier de oe-
vervegetatie afgebrand.4

hk-spikkel
hk-stukje
hk-brok
asvlek

aardewerk
steen
vuursteen
bot

coupe

0 1m

Fig. 23.14 – WKD-loopvlak in wp. 84-7.

4  In wp. 84-7 zijn volgens de laagbeschrijving in de opgravingsdocu-
mentatie (sp. 84-7252) in de Cardiumgyttja ook “rietbrand-plekken” 
opgemerkt.
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Overtuigender aanwijzingen voor afgebrande oevervegeta-
tie leverde het oosten van wp. 90-4 en de aangrenzende 
metervakken. Hier waren de asconcentraties niet gelig ver-
kleurd, maar zwartgrijs.5 De as bevatte minuscule witte 
‘naaldjes’; de resten van het siliciumskelet van riet. In een 
3-5 cm hoog dwarsprofieltje in wp. 90-4 waren in de Car-
diumgyttja vier van zulke aslaagjes met elk een dikte van 
ca. 1 mm zichtbaar. De onderliggende Cardiumgyttja was 
niet verbrand of licht gebakken, zoals onder de haarden, 
waarschijnlijk omdat het vuur hier niet zo (lang) heet ge-
weest is. De verschillende aslaagjes zullen wel wijzen op 
enkele successieve niveaus met seizoensbewoning, maar zij 
waren zo dun dat zij in het vlak niet te vervolgen waren. In 
figuur 23.13 zijn alle asvlekken en alle vondsten die in dit 
pakketje Cardiumgyttja van maximaal ca. 5 cm dik aanwe-
zig waren, in één vlak geprojecteerd. De vondsten omvatten 
naast as veel houtskool, zoogdierbot, verbrande visbotjes, 
fragmentjes WKD3-aardewerk, natuursteen en verbrand 
en onverbrand vuursteen, waaronder een kern, een klinge-
tje met retouche en drie schrabbers. Regelmatig lagen vond-

sten niet plat; kennelijk waren die wat dieper ingetrapt. Dit 
beeld is exemplarisch voor alle oostelijke werkputdelen van 
de campagne van 1990 waar de bewaarde Cardiumgyttja 
nog maar enkele centimeters dik was.6 Omdat figuur 23.13 
de vondsten uit een traject met diverse niet te scheiden 
loopvlakken weergeeft, lijkt de vondstdichtheid hoger te 
zijn dan verder zuidelijk, waar de verschillende loopvlakken 
wel beter verticaal te scheiden waren (vergelijk fig. 23.14).

Runderhoefindrukken
Regelmatig zijn runderhoefindrukken opgemerkt in, of di-
rect onder, de afzettingen uit de Vroege Bronstijd. Evenals 
voor het Laat-Neolithicum is gedaan, zijn ook de grillig ver-
lopende laagbegrenzingen met neerwaartse uitstulpingen 
in de profielen geïnterpreteerd als aanwijzingen voor ver-
trapping door vee (zie fig. 23.4-5 en fig. I.10). De oudste in-
drukken uit de Vroege Bronstijd zijn in de noordoostelijke 
oeverzone (wp. 87-7) aangetroffen. Hier was de DG2 tot 
ca. 3,70 m -NAP vertrapt vanuit het onderste kleiige gyttja-
niveau. Deze prenten zijn aan vroeg WKD1 te verbinden.

Fig. 23.15 – Runderhoefindrukken en vermoedelijk ook 
voetstappen in wp. 84-7.

Fig. 23.16 – Overzicht en detail van runderhoefindrukken in 
wp. 90-6.

5 Ik heb mij laten vertellen dat de kleur van de as afhankelijk is van de 
mineralen in het verbrande materiaal en afhankelijk is van het vocht-
gehalte ten tijde van de waarneming. Onder vochtige omstandigheden 
wordt as dikwijls geel.

6 Vanwege de tijdsdruk kon alleen wp. 90-4 zo minutieus gedocumen-
teerd worden. De contemporaine lagen in de overige werkputten van 
1990 zijn schavend met de schop onderzocht in plaats van met de trof-
fel.
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Van na de sedimentatie van de Ero2 dateert de vertrapping 
vanuit het hoogst bewaarde kleiige gyttjaniveau. Deze in-
drukken zullen iets jonger zijn geweest dan de runderpren-
ten die vlakbij (in wp. 87-1) direct onder de Ero2 in de on-
derliggende OAL zijn opgemerkt. De diepste met Ero2 ge-
vulde indrukken bevonden zich daar eveneens op ca. 3,70 
m -NAP (zie fig. 22.7). Ook zuidelijker (wp. 84-7, wp. 89-
17) zijn bij de geul in de profielen aanwijzingen aanwezig 
voor vertrapping vanuit de Ero2, maximaal tot ca. 3,50 m 
-NAP. Hier (in wp. 83-1, wp. 84-7, wp. 90-5 en -6) teken-
den zich ook vele met wit Ero2-zand gevulde prenten af in 
de DG2 of in het onderliggende zand (fig. 23.15-16, zie ook 
fig. 22.16).7 Al deze runderhoefindrukken dateren uit het 
traject laat WKD1 t/m vroeg WKD3.
Vanuit de verschillende sedimenten die gedurende WKD3 
zijn afgezet, zijn opnieuw aanwijzingen voor vertrapping 
gedocumenteerd, ook nu weer uit verschillende tijdsmomen-
ten. Nabij de geul (wp. 89-17) was vanuit de Cardiumklei 
de onderliggende DG2 vertrapt tot een diepte van 4,20 m 
-NAP. Verspreid waren nabij de geul, aan de noordflank en 
in het westen, jongere aanwijzingen voor vertrapping van-
uit de Cardiumgyttja aanwezig; tot in de Cardiumklei (wp. 
87-6), Ero2 (wp. 90-3) of Ero1 (in wp. 87-4 en wp. 86-1). 
De diepste aanwijzing voor deze vertrapping bevond zich 
op 3,70 m -NAP. De jongste vertrappingen, vanuit de DG3, 
zijn zowel in de profielen nabij de geul, tot een maximale 
diepte van 3,90 m -NAP, als in het westen en het zuidwes-
ten opgemerkt, maar ontbraken langs de noordflank. Ge-
zien de diepten waarop de prenten aangetroffen zijn, ver 
onder het toenmalige gemiddelde waterpeil, waren runde-
ren nabij de geul aanwezig in perioden met lage waterstan-
den.

Voetindrukken
Bij de geul (in wp. 84-7) is ook een twintigtal voetindruk-
ken aangetroffen (fig. 23.17). Eén indruk toonde duidelijk 
een grote teen; de betreffende persoon liep barrevoets. An-
dere indrukken lijken eerder te wijzen op schoeisel (verge-
lijk Groenman-van Waateringe 1970; 1991; Groenman-
van Waateringe & Smith 1984). Er waren zowel kleine als 
grote indrukken, van 22,5 bij 8,1 cm tot 34,5 bij 10 cm. Het 
lijkt om één of meer volwassenen en één of meer kinderen 
te gaan, al is het toewijzen aan jong of oud niet eenvoudig. 
De indrukken in de zachte DG2 hoeven immers niet de 
precieze contouren van voet of schoen te geven. Enkele wa-
ren zo lang of zo breed, dat te denken is aan ‘uitglijders’ in 
de nattigheid. Terwijl die indrukken dus eerder te groot 
waren, kunnen andere incompleet geweest zijn. Misschien 
waren daar de teenindrukken al weg, bijvoorbeeld als ge-
volg van het opschaven van de voetindrukken.
De indrukken bevonden zich in de top van de DG2 (in de 
kleiige gyttja met jarosiet) in een hellend vlak tussen 2,97 
en 3,10 m -NAP, en waren met Ero2 gevuld. Zij zijn dus 
ingetrapt vanuit de bovenliggende Ero2 en stammen uit het 
traject laat WKD1 t/m vroeg WKD3.

0 25cm

0 25cm

Fig. 23.17 – Voetindrukken in wp. 84-7 (tekeningen exclusief 
de aanwezige runderhoefindrukken).

7 In wp. 84-7 zijn de runderhoefindrukken in het vlak niet getekend, 
maar alleen gefotografeerd. Omdat ik niet zeker ben van hun exacte 

Verspreiding van de grondsporen
De zekere grondsporen uit WKD1 t/m vroeg WKD3 zijn 
uitsluitend nabij de geul aangetroffen (zie fig. 23.4). Ook de 
sporen uit het latere WKD3 tonen een duidelijke concen-
tratie nabij de geul, ondanks het feit dat in wp. 87-2 de Car-
diumgyttja nauwelijks onderzocht is (slechts in het zuiden, 
in een in omvang beperkte dagzoom), en hoewel in wp. 84-
14 en -15 alleen de hoogste niveaus van de Cardiumgyttja 
opgegraven zijn (zie fig. 23.5). Verder waren alleen in de 
westelijke en zuidwestelijke werkputten weer wat meer 
grondsporen uit deze jongere periode aanwezig.

Vanzelfsprekend is het verspreidingsbeeld vertekend. Op 
de kruin zijn de lagen uit de Vroege Bronstijd grotendeels 
verdwenen als gevolg van erosie en recent ploegen. Langs 

locaties, zijn zij in fig. 23.4 niet aangegeven; de wel aangeduide run-
derhoefindrukken in deze werkput zijn in profielen waargenomen.
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de flanken (westelijk van wp. 84-7 en westelijk van wp. 87-
7) was het vroege-bronstijdoppervlak, voorzover bewaard 
en onderzocht, bovendien geringer in omvang dan langs de 
geul of in het westen en zuidwesten.
Ook de al vaker genoemde verschillen in de wijze van op-
graven zal een vertekenende factor geweest zijn. Als er ech-
ter duidelijke grondsporen uit deze periode waren geweest, 
zouden zij gezien moeten zijn in de wel onderzochte rele-
vante putten, zoals wp. 84-8 t/m 13 langs de zuidflank, ook 
al zijn die onder zware tijdsdruk machinaal opgegraven. 
Tijdsdruk speelde in elk geval geen rol langs de noordflank. 
Wp. 89-2, een vrij groot vlak dat schavend onderzocht is, 
leverde aan informatie over de Vroege Bronstijd niets op, 
afgezien van een paar brokken natuursteen en een verkoold 
stuk bewerkt eikenhout in de DG3/broekveen. Wp. 89-8 
(noordelijk gedeelte), wp. 87-4 en wp. 87-3 gaven geen aan-
wijzingen voor WKD-aanwezigheid, met uitzondering van 
enige vertrapping vanuit de Cardiumgyttja in het oostpro-
fiel van wp. 87-4.
Opmerkelijk was verder dat niet alleen vertrappingssporen 
ontbraken, die in profielen toch eenvoudig herkenbaar zijn, 
maar ook houtskool. Daarom denk ik dat het verspreidings-
beeld in essentie juist is, en dat de grondsporen zich daad-
werkelijk hoofdzakelijk enerzijds bij de geul, en anderzijds 
nabij de 2,50 m -NAP hoogtelijn in het westen hebben ge-
concentreerd. Voor dit patroon is een eenvoudige verkla-
ring te geven, die nader zal worden toegelicht in paragraaf 
23.6.

23.5 Vondsten

Aardewerk
Het WKD-aardewerk van P14 is uitgebreid besproken in 
hoofdstuk 10. Dat de oude WKD-fasering globaal correct 
is, is op P14 stratigrafisch aangetoond. Die oude WKD-fa-
sering kan verfijnd worden. Ik hanteer een nieuwe indeling 
(zie paragrafen 10.2 en 10.10). De fasen WKD1-3, waartoe 
het vroege-bronstijdaardewerk van P14 behoort, zijn in het 
hele land aan te treffen. WKD4 is alleen in het noordoosten 
te vinden.
Het zekere WKD1-aardewerk (30 scherven van 14 potten) 
en dat uit WKD2 (12 scherven van 4 potten) is vrij zeld-
zaam. Dit duidt niet zozeer op minder intensief gebruik in 
de Vroege Bronstijd, als wel op erosie waardoor het groot-
ste deel van de contemporaine sedimenten is opgeruimd. 
Daarnaast is een deel van het bewaard gebleven aardewerk 
uit de vroegste fasen van de Vroege Bronstijd in scherven 
niet of nauwelijks te herkennen, omdat zij versierd zijn met 
versieringstechnieken en -motieven die ook al in Laat-KB 
gangbaar waren. In hoofdstuk 10 verwijs ik naar enkele be-
kers en potten die als KB-scherven beschreven zijn, maar 
in WKD1 of WKD2 vervaardigd zouden kunnen zijn. Vroeg 
WKD3 is weliswaar met vele tientallen scherven vertegen-
woordigd, maar het aantal potten is klein (114 scherven van 
7 potten).
Een deel van het WKD1-aardewerk is stratigrafisch geschei-
den van de rest van het net genoemde WKD-aardewerk. 

(Fig. 23.17 – vervolg)
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Ook in typologisch en technologisch opzicht onderscheidt 
dit WKD1-aardewerk zich daarvan. Het zal gemiddeld net 
iets ouder zijn dan het WKD1-aardewerk dat vermengd 
met WKD2- en vroege WKD3-scherven (en oudere vond-
sten) in de Ero2 en in de Cardiumdetritus gevonden is.
Het jongere WKD3-aardewerk van P14 (343 scherven van 
73 potten) is afgezien van een enkele verplaatste scherf af-
komstig uit de Cardiumklei, de Cardiumgyttja en de diep-
ste niveaus van de DG3. Het vormt samen met het overige 
materiaal uit die sedimenten een min of meer gesloten 
vondstgroep. Het is het grootste WKD3-assemblage van 
ons land.
De technologische kenmerken van het WKD-aardewerk la-
ten door de tijd heen een vergroving zien in de gemiddelde 
wanddikte en magering. Vergroving (en vereenvoudiging) 
blijkt ook in vorm en versiering.

Het aardewerk getuigt van zeer regelmatige menselijke aan-
wezigheid op P14 vanaf het einde van Laat-KB. Tot ver in 
de Vroege Bronstijd bestaat op basis van het aardewerk 

geen aanleiding aan te nemen dat P14 jaren achtereen niet 
gebruikt zou zijn, ondanks stratigrafische hiaten.
Het ziet ernaar uit dat aan het gebruik van P14 net voor de 
introductie van HVS-typen een einde is gekomen.

Verspreiding van het aardewerk
Over het algemeen heeft het WKD-materiaal nauwelijks 
kans gehad dieper in de grond te geraken, omdat het da-
teert van na de periode waarin het meeste verticale vondst-
transport heeft plaatsgehad. Dat was de periode waarin op 
P14 geakkerd werd. De jongste en hoogste, kleiige en jaro-
sietrijke DG2-niveaus, het voormalige WKD1-loopvlak in-
begrepen, waren bijna overal verdwenen. Alleen de WKD1-
scherven die door bioturbatie, vertrapping en soms als ge-
volg van erosie dieper verplaatst zijn, zijn teruggevonden. 
De schaarste aan WKD1-aardewerk zegt dus vooral iets 
over de erosiegeschiedenis. Op grond van het WKD1-ver-
spreidingsbeeld (fig. 23.18) mag verondersteld worden dat 
men destijds wel ‘overal’ op P14 geweest zal zijn. Bijna de 
helft van de potten (disproportioneel veel, maar de scherf-
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Fig. 23.18 – Verspreiding van WKD1- en WKD2-aardewerk.
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aantallen zijn gering) is in de meest oostelijke 20 m terug-
gevonden. Dit kan betekenen dat veel WKD1-activiteiten 
zich nabij de geul hebben afgespeeld.
Voor WKD2-afval dat eveneens in de top van de DG2 te-
recht moet zijn gekomen, zijn de kansen aan erosie te ont-
snappen nog kleiner geweest. Het verspreidingsbeeld van 
het bewaard gebleven WKD2-aardewerk (fig. 23.18) valt 
samen met dat van de Ero2. De top van de Ero2 en de bo-
venliggende DG2 vormden het toenmalige loopvlak, maar 
beide niveaus zijn geheel opgeruimd (behalve in wp. 87-7, 
waar vondsten echter ontbraken). Vanwege vele activiteiten 
langs de geul (en ook als gevolg van vertrapping) is nog vrij 
veel WKD2-materiaal dieper in de Ero2 terechtgekomen. 
Dankzij de relatief lage ligging, op een helling, is deze laag 
vervolgens voor een groot deel gespaard gebleven.

Ook de verspreiding van het WKD3-aardewerk (fig. 23.19) 
beperkt zich op een enkele uitzondering na tot de oeverzone. 
Dat op de kruin geen vondsten uit deze tijd gedaan zijn, is 
vanzelfsprekend, omdat daar de Cardiumgyttja en de DG3 

met hun eventuele WKD3-afval verdwenen zijn. De DG3, 
en vooral de Cardiumgyttja, waren echter langs de flanken 
nog bijna overal aanwezig. Dat maakt de afwezigheid van 
WKD3-vondsten daar opmerkelijk.
Het verspreidingspatroon van het WKD3-aardewerk zal 
beïnvloed zijn door de onderzoeksmethode. De WKD3-
grondlagen zijn machinaal (in zo dun mogelijke plakken) 
verdiept, totdat vondsten of grondsporen werden aange-
troffen. Dat laatste was nabij de geul steeds, en verder naar 
het westen slechts zelden het geval. Alleen waar vondsten of 
grondsporen werden aangetroffen, werden deze sedimen-
ten vervolgens schavend en troffelend onderzocht. Maar het 
verspreidingsbeeld van het aardewerk is zo uitgesproken, 
en sluit zo goed aan bij dat van de grondsporen, dat gecon-
cludeerd mag worden dat het zwaartepunt van de WKD3-
activiteiten op P14 nabij de geul heeft gelegen.

Verkoolde voedselresten zijn zeer zeldzaam op het meestal 
nogal verweerde WKD1-aardewerk. Op WKD2-scherven 
daarentegen zijn deze resten vrij gebruikelijk en op WKD3-

0 25m

aantal
scherven
per vak

6-24
2-5
1

Fig. 23.19 – Verspreiding van WKD3-aardewerk.
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aardewerk, dat in sedimenten lag die voor het behoud van 
aankoeksel gunstig zijn, zelfs algemeen. Vanwege de samen-
hang met haardjes is het aannemelijk dat het aardewerk na-
bij de geul gebruikt werd om erin te koken. Waarschijnlijk 
is een deel ervan ter plaatse kapot gegaan en blijven lig-
gen.

Vuursteen en natuursteen
Deze vondstcategorieën zijn nog niet uitgewerkt. Het na-
tuursteen en vuursteen uit WKD1 en WKD2 is niet be-
trouwbaar te scheiden van oudere vondsten, maar dat uit 
WKD3 (hoger uit de Cardiumklei, uit de Cardiumgyttja en 
uit DG3/broekveen) wel. Uitwerking van die laatste catego-
rie zou zeer wenselijk zijn, omdat natuur- en vuursteenas-
semblages uit de Vroege Bronstijd nog niet of nauwelijks 
gepubliceerd zijn.

Artefacten van bot en gewei
De onverbrande, gave artefacten uit de Ero2 zijn vermoe-
delijk in het traject laat WKD1 t/m vroeg WKD3 vervaar-
digd (zie paragraaf 22.5). Het betreft de volgende voorwer-
pen:
– twee afvalstukken (gewei);
– een priem, beitel of afvalstuk (gewei).

De volgende komen uit WKD3-niveaus. Zij zijn alle onver-
brand en hun conserveringstoestand varieert van verweerd 
tot gaaf:
– drie afvalstukken (twee van gewei, één van lang zoog-

dierbot);
– twee priemen (middenvoetsbeen rund en scheenbeen, 

schaap/geit?);
– een bijl met steelgat (gewei met steelrestant van slee-

doorn);
– een bijl, hak of hamer, met steelgat (gewei);
– een mogelijke spatel of guts (lang zoogdierbot);
– een kraal (middenvoetsbeen schaap/geit).

Voor de uitgebreide beschrijvingen en de objecttekeningen 
zie Gehasse (1995, 243-247, fig. 37, 39).

Overige zoölogische resten
Geen enkel bot is met zekerheid aan WKD1 te verbinden. 
Afgezien van de eerder genoemde artefacten kon Gehasse 
(1995, 89) slechts één bot, een goed geconserveerde onder-
kaak van wild zwijn uit de Ero2, in verband brengen met 
WKD2 (lees: het traject laat WKD1 t/m vroeg WKD3).8 
Dankzij de slacht- en snijsporen op deze onderkaak waren 
de stappen in het slachtproces gedetailleerd te reconstrue-
ren (Gehasse 1995, 89).
Gehasse behandelde al het WKD3-botmateriaal uit de Car-
diumklei, Cardiumgyttja, DG3 en DG3/broekveen, dat hier-
onder wordt besproken, als één geheel.9 Ik ga voorbij aan de 
resten van kleine knaagdieren en amfibieën die vooral ge-

bruikt zijn als aanwijzingen voor de milieuomstandigheden 
(ibidem, 130-132, 134, 145).

– Zoogdieren (Gehasse 1995, 133-136, tab. 7.7): Van de 419 
botfragmenten (zie tabel 23.2) kon 33% op soort gebracht 
worden. Zowel deze vrij hoge score als het geringe aandeel 
van verbrand bot (7%) hangen samen met de voor conser-
vering gunstige vondstomstandigheden in ‘natte’ sedimen-
ten. Ook de ten opzichte van eerdere perioden geringe frag-
mentatie is daarop terug te voeren. Dit zal overigens tevens 
op minder betreding duiden.
Zonder de geweifragmenten mee te tellen en aangenomen 
dat bijna alle varkensbotten van huisvarken zijn (gelet op de 
eerder genoemde onderkaak is tenminste één bot van wild 
zwijn aanwezig), is 82% afkomstig van gedomesticeerde die-
ren. Gedomesticeerde dieren domineren zelfs nog met 62% 
als gewei wel wordt meegeteld en als alle varkensbotten van 
wild zwijn zouden zijn, wat zeer onwaarschijnlijk is.
Het veruit belangrijkste huisdier is rund, gevolgd door var-
ken, hond, schaap/geit en paard. Geit is niet met zekerheid 
aangetoond, schaap wel. Gelet op de leeftijdspreiding wa-
ren complete populaties (jonge, jong volwassen en volwas-
sen dieren) rund, varken en schaap/geit aanwezig. Bij het 
jachtwild domineert het edelhert, zelfs als de geweifragmen-
ten niet meegeteld worden, gevolgd door bever. Vos, eland 
en beer zijn elk maar met een enkel skeletelement aanwezig. 
Als in plaats van botaantallen gerekend wordt met het mini-
mum aantal individuen (wat alleen voor WKD3 mogelijk 
was), blijven deze volgordes ongewijzigd.
Het zoogdierbot vertoont nauwelijks brandsporen, maar 
wel veel slacht-, snij- en vraatsporen, en regelmatig ook be-
werkingssporen. Op geen van de relatief veel hondenbotten 
zijn slachtsporen opgemerkt, waaruit Gehasse concludeerde 
dat honden op P14 niet gegeten werden (op J78 wel).

8 Gehasse (1995, 89) verwisselde hier per abuis Ero2 met Ero1.
9 Ten onrechte is hierbij ook het botmateriaal uit de DG4 betrokken 

(wp. 84-14: sp. 7255, zie Gehasse 1995, 132). Uit de DG4 is echter 

gewei
edelhert
overige herten
bever
overige pelsdieren
bruine beer
paard
varken
schaap/geit
rund
hond
groot zoogdier
middelgroot zoogdier
klein zoogdier
zoogdier algemeen

soort

8
11
1
9
3
1
3

26
11
46
18
74
43
6

159

aantal

nauwelijks materiaal afkomstig, zodat de hierdoor opgetreden verteke-
ning verwaarloosbaar is.

Tabel 23.2 – Zoogdierbot uit WKD3 (naar Gehasse 1995, tab. 
7.7).
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– Vogels (Gehasse 1995, 136): Ondanks een vooral voor wa-
tervogels gunstig milieu, de gunstige conserveringseigen-
schappen van de grondlagen en nauwkeurig troffelen en 
zeven, zijn slechts 19 skeletelementen van vogels herkend. 
Zij zullen daarom ook werkelijk relatief zeldzaam geweest 
zijn in het botmateriaal. Het betreft merendeels watervogels, 
vooral eendachtigen (wilde eend, smient, nonnetje, duik-
eend, zee-eend), en verder gans en kroeskoppelikaan. 
Daarnaast zijn kraanvogel, raaf en een niet nader te deter-
mineren zangvogelsoort opgemerkt.

– Vissen (Gehasse 1995, 137-145): De aangetroffen resten 
(2065 skeletelementen) zijn in volgorde van botaantal af-
komstig van karperachtigen, dunlipharder, meerval, pa-
ling, baars, snoek, platvis (bot), pos en zalm. De karperach-
tigen omvatten vooral brasem en blei, en in mindere mate 
blankvoorn, rietvoorn, winde, serpeling en alver. Omgere-
kend naar het minimum aantal individuen is de volgorde 
dunlipharder en karperachtigen (merendeels brasem), op af-
stand gevolgd door paling, meerval, snoek, bot, pos, baars 
en zalm. Gehasse verklaarde de oververtegenwoordiging van 
dunlipharder en meerval uit de goede herkenbaarheid (res-
pectievelijk grote opercula en karakteristieke botstructuur).
Slechts acht visbotjes zijn verbrand, en slacht- of snijsporen 
zijn geheel afwezig. Dit maakt het lastig te bewijzen dat het 
om voedselresten gaat. Het aandeel roofvissen ten opzichte 
van karperachtigen (in botaantallen 1:1, in minimum aan-
tal individuen 2:3) is echter veel te groot om natuurlijk te 
zijn. Gehasse ging dan ook uit van selectieve vangst van 
roofvissen die smakelijker zijn en minder graten bevatten 
dan karperachtigen. Deze gunstige eigenschappen hebben 
harder en bot ook, waarmee gesuggereerd is dat op deze 
soorten eveneens gericht gevist is.

Bewerkt hout
Er is geen bewerkt hout met zekerheid aan WKD1 of -2 toe 
te wijzen. Mogelijk zijn enkele stukken uit de Ero2 en de 
Cardiumdetritus, die in het vorige hoofdstuk als mogelijk 
laatneolithisch beschreven zijn, in werkelijkheid iets jonger 
(zie paragraaf 22.5).
In de oeverzone zijn in de Cardiumklei, de Cardiumgyttja 
en de DG3 verplaatste stukken hout aangetroffen die moge-
lijk bewerkt zijn (Gehasse 1995, 147). Zij dateren uit WKD3. 
Het gaat om twee platte stokken of smalle planken van els, 
vijf mogelijke paalpunten van els, eik en wilg, en vijf moge-
lijke paalfragmenten van dezelfde houtsoorten. Ook zijn 
veel kapsplinters gevonden. Daarvan was de houtsoort niet 
altijd te bepalen, maar in elk geval zijn kapsplinters van eik 
herkend. Het steelrestant van sleedoornhout in een gewei-
bijl uit de DG3 is al genoemd. Het enige houten voorwerp 
uit WKD3 in het westen (wp. 89-2) is een ook al eerder ge-
noemd bewerkt stuk eikenhout uit de DG3/broekveen (zie 
paragraaf 23.4).

Botanische resten
De voor de Vroege Bronstijd op P14 beschikbare informa-
tie over cultuurgewassen en andere gebruiksplanten is in 
een enkel geval aan WKD1, en verder uitsluitend aan 
WKD3 te verbinden.

– Granen (Gehasse 1995, 102-103, 145-146): Enig graanpol-
len van het gersttype is opgemerkt in de kleiige DG2 direct 
onder de Ero2 (in wp. 87-7). Het zal hierin ten tijde van 
WKD1 terechtgekomen zijn. In de tijdens WKD3 afgezette 
sedimenten (Cardiumklei en Cardiumgyttja) is graanpol-
len ook zeldzaam. Waarschijnlijk is dit pollen afkomstig 
van een akker die ten westen van P14 lag. Uit de Cardium-
klei zijn voorts drie verkoolde korrels naakte gerst afkom-
stig. Kaf- en stroresten zijn niet aangetoond.

– Akkeronkruiden en tredplanten (Gehasse 1995, 146): Alle 
onkruiden die aangetroffen zijn in grondlagen die tijdens 
WKD3 zijn afgezet, zijn onverkoold. Het kan om afstam-
melingen van de onkruidvegetatie op de laatneolithische 
akker, om ingewaaide onkruidzaden van de vermoede wes-
telijker gelegen akkers, of zelfs om moderne zaden gaan. Zij 
mogen in elk geval niet gelden als aanwijzingen voor een 
akker op P14, want dat is hier voor de Vroege Bronstijd om 
landschappelijke redenen uitgesloten.

– Verzamelde planten (Gehasse 1995, 146-147): Behalve gro-
te aantallen (soms verkoolde) hazelnootdoppen, zijn een 
verkoolde eikel, verkoolde en onverkoolde braampitten en 
onverkoolde meidoornpitten aangetroffen in de sedimen-
ten die gedurende WKD3 zijn afgezet, en ook in de haar-
den uit deze periode. Van een stekel van waternoot in de 
Cardiumklei staat niet vast of deze tot WKD3 gerekend 
mag worden. De stekel is bovendien onverbrand. In dit ge-
val is onduidelijk of twijfelachtig of het gaat om afval van 
verzameld voedsel.

– Houtskool: voor het gebruikte brandhout verwijs ik naar 
paragrafen 23.3-4.

23.6 Synthese

In de Vroege Bronstijd stond aanvankelijk nog een klein deel 
van P14 droog. Gaandeweg kwamen ook de hoogste delen 
van de kruin meestal onder water te liggen. De opgravings-
putten vallen voor deze periode samen met de in breedte 
sterk fluctuerende oeverzone. De meeste aanwijzingen voor 
activiteiten zijn nabij de geul aangetroffen, in terrein dat al-
leen bij laag water toegankelijk was. Dat zal hoofdzakelijk 
gedurende het zomerhalfjaar geweest zijn. Maar omdat tot 
ver in de Vroege Bronstijd sprake was van sterk wisselende 
waterstanden, zou dit terreingedeelte ook in het winterhalf-
jaar vaker betreedbaar kunnen zijn geweest dan men op 
grond van het gemiddelde waterpeil zou vermoeden.

De weinige zekere grondsporen uit het traject WKD1 t/m 
vroeg WKD3 – een haard, een stoofkuil en runderhoef-
indrukken – passen goed in het beeld dat al voor Laat-KB 
geschetst is. Deze schaarste aan grondsporen (en vondsten) 
is het gevolg van de erosiegeschiedenis en mag niet uitge-
legd worden als indicatie voor verminderde menselijke aan-
wezigheid op P14. De grondsporen uit WKD3 zijn, hoewel 
veel talrijker, in hun aard niet anders. Ik ga ervan uit dat 
zowel het activiteitenspectrum in de periode WKD1 t/m 
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vroeg WKD3, als de bijbehorende locatievoorkeuren op P14, 
gelijk geweest zijn aan die van de periode ervoor en erna. 
Het gaat naar mijn idee dus om een continue, uniforme ge-
bruikstraditie.

De Vechtbedding was in de Vroege Bronstijd direct langs 
de zandkop misschien maar enkele meters westwaarts ver-
legd. In tijden met laag water vonden langs de geul allerlei 
bezigheden plaats: verwerking van vlees en vis, huiden-, 
bot- en vuursteenbewerking, koken, eten en ‘socializing’, 
met name rond meestal eenmalig gebruikte haarden en 
soms bij stoofkuilen. Daarbij werden, zoals eerder, ook 
voedsel (bijvoorbeeld graan, bessen, hazelnoten), grond-
stoffen (vuur- en natuursteen, sprokkelhout) en andere be-
nodigdheden (potten) van elders aangevoerd, hoogstwaar-
schijnlijk van de (veronderstelde) nabijgelegen residentiële 
nederzetting op de zandrug ten westen van P14. Om langs 
het water de benodigde ruimte te verkrijgen voor bovenge-
noemde activiteiten en voor de hier waarschijnlijke kano-
aanlegplaatsen, werd mogelijk al tijdens de vroegste WKD-
fasen en zeker in WKD3 de rietvegetatie platgebrand.
Dat zoveel haardjes met hun omgeving bewaard gebleven 
zijn, is te danken aan het uitblijven van latere diepe erosie 
en aan snelle afdekking door riviersedimenten. Daardoor 
zijn de haardjes over het algemeen weinig verstoord door 
betreding. Ook de relatief grote bot- en aardewerkfragmen-
ten uit deze periode wijzen op geringe betreding van de 
kortstondige loopvlakken. Hoewel de vroege-bronstijdla-
gen niet verder noordelijk en zuidelijk onderzocht konden 
worden, zal de zone langs de geul bezaaid geweest zijn met 
kort gebruikte haardjes en de bijbehorende activiteitenge-
biedjes, mogelijk tot voorbij de WKD3-haarden die zo’n 
300 m zuidoostelijk van de zandkop gevonden zijn. De 
grootste dichtheden zijn bij de (nu op P14 overdekte) zand-
kop te verwachten. Daar bevond zich immers de kortste 
toegang vanaf het water tot de zandrug van Schokland en 
het makkelijkste vertrekpunt om de omgeving per kano te 
bezoeken. Het verspreidingsbeeld van de haarden in het 
zuidoosten van het opgegraven terrein suggereert een ijler 
beeld naarmate de afstand tot de zandkop toeneemt (maar 
hier zijn de diepere niveaus van de WKD3-afzettingen niet 
onderzocht).
Het verspreidingspatroon van de grondsporen is nogal uit-
gesproken; hetzij nabij de geul, hetzij ver naar het westen. 
De verklaring is gelegen in de geomorfologie. Het reliëf op 
P14 was door sedimentatie zo goed als verdwenen. Dit vlak-
ke gebied vormde meestal een drassige zone. Bij laag water, 
vooral in de zomer, richtten de activiteiten zich op de geul. 
Bij normale en hoge waterstanden, meestal in het voorjaar 
en late herfst, lag de waterkant meteen al zo’n 100 m weste-
lijker, waar de zandrug hoger was.

Misschien kon zich in de brede oeverzone dankzij de sterk 
fluctuerende waterstanden aanvankelijk nog een vegetatie 
handhaven, die het terrein geschikt maakte als weidegrond. 
Allengs echter moet die mogelijkheid verslechterd en ver-
dwenen zijn. Zou op P14 nog regelmatig vee geweid zijn in 
de periode dat Cardiumgyttja werd afgezet of kort daarna, 
dan hadden bijvoorbeeld de profielen langs de noordflank 

vele vertrappingssporen moeten tonen in hun vroege-
bronstijdtraject. Daar blijkt alleen dichter bij de rivier (in 
wp. 87-4) zeer incidenteel iets van. De aanwijzingen voor 
vertrapping in de DG3 beperken zich geheel tot de oever-
zone en het terrein nabij het hoger gelegen gebied in het 
(zuid-) westen. Daarom ga ik ervan uit dat het gebied rond 
de zandrug op P14 vanaf ca. 3450 BP niet meer als weide 
kon worden gebruikt (contra Gehasse 1995, 151). Uit het 
voorafgaande leid ik ook af dat het vee toen niet meer onbe-
geleid rond gelopen zal hebben, maar over het algemeen 
gericht gedrenkt werd, en vervolgens teruggedreven werd 
naar de hogere gronden ten westen van P14.

Visserij lijkt als bestaansmiddel ten opzichte van eerdere 
perioden aanmerkelijk aan betekenis gewonnen te hebben. 
Dit beeld is echter terug te voeren op de voor conservering 
van (onverbrand) visbot gunstige sedimenten en vooral op 
de omstandigheid dat deze lagen (althans die uit WKD3) 
nabij de geul veel minder geërodeerd zijn dan de oeverlagen 
uit eerdere perioden. Dit neemt niet weg dat visserij en het 
verwerken van de vangst hoofdactiviteiten zullen zijn ge-
weest. Jacht had vergeleken met eerdere perioden fors aan 
belang ingeboet. Dat edelhert nu in botaantallen belangrij-
ker is dan bever, zegt niet veel. Als de geweifragmenten niet 
meegerekend worden, zijn de botaantallen van edelhert 
nauwelijks groter. De vogeljacht lijkt verwaarloosbaar ge-
weest te zijn, wat ook eerder het geval was (en voor de 
Noordoostpolder in het algemeen een diachroon kenmerk 
lijkt te zijn). Het verzamelen van voedsel (bosvruchten, no-
ten, en soms schelpdieren) speelde in de Vroege Bronstijd 
nog een rol. Het aandeel van deze component binnen de 
voedseleconomie is onbekend. Sterke aanwezigheid van 
huisdieren en een gering aandeel van wild is ook buiten P14 
en de Noordoostpolder gebruikelijk voor deze periode. Vee-
houderij moet steeds belangrijker geworden zijn. De agrari-
sche component is voorts herkenbaar in het graanpollen en 
de aangetroffen graankorrels. Ik ga ervan uit dat deze af-
komstig zijn van graan dat op de zandrug van Schokland 
werd verbouwd (zie verder).

Het botmateriaal verschaft informatie over de seizoensaan-
wezigheid (Gehasse 1995, 149-151). De sterftetijdstippen 
van de belangrijkste huisdieren liggen tussen april en sep-
tember. Het aangetroffen graan zal tussen de late zomer en 
oktober geoogst zijn, maar men kan natuurlijk in de vooraf-
gaande maanden graan uit voorraad gegeten hebben. En-
kele schedelvaste geweifragmenten kunnen wijzen op ver-
werking van de jachtbuit in oktober, of eventueel later, tij-
dens een laagwaterperiode op P14 in de herfst of in de 
winter.
In tegenstelling tot de verwachting lijkt een kleine meerder-
heid van de op seizoensindicatie onderzochte viswervels 
sterfte in het najaar of de winter aan te geven. Maar sei-
zoensbepalingen op basis van viswervels zijn niet erg be-
trouwbaar (Gehasse 1995, 150, verwijzend naar Brinkhui-
zen 1989). Visvangst in het natte seizoen is overigens niet 
ondenkbaar (zie bijvoorbeeld de staak- en paalsporen die 
mogelijk in WKD1 t/m vroeg WKD3 thuishoren). Gehas-
ses conclusie dat P14 tijdens WKD3 van april t/m oktober 
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gebruikt zal zijn, sluit aardig aan op de verwachting van 
menselijke aanwezigheid in vooral het zomerhalfjaar.10 Het 
min of meer seizoensgebonden gebruik van P14 was, naar 
het zich laat aanzien, sinds Laat-KB gelijk gebleven.11 Er is 
dan ook geen enkele reden om ervan uit te gaan dat de voor 
het Laat-Neolithicum veronderstelde, permanent bewoon-
de residentiële nederzetting op de hoge zandrug ten westen 
van P14, met zijn bijbehorende graven en akkers, in de 
Vroege Bronstijd zou zijn opgegeven. P14 zelf had in de 
Vroege Bronstijd de functie van een tijdelijk kampement 
direct voor de deur, aan het water. Het vormde een locatie 
voor seizoensgebruik, zoals ook andere in de nabije en wij-
dere omgeving.

In het aardewerk van P14 ontbreekt de aansluiting op de 
HVS-traditie. Waarschijnlijk hebben in laat WKD3 het stij-
gende waterpeil, het afnemen van sterke fluctuaties hierin, 
het verlanden van de geul en het ontstaan van een broekbos 
tussen de (voormalige) geul en de hoger gelegen zandrug 
geleid tot verslechterende toegankelijkheid en steeds kor-
tere beschikbaarheid van het terrein op P14. Dat betekende 
het einde van het gebruik van de zone langs de geul.
Kwam tegen het einde van WKD3 ook een einde aan de 
veronderstelde residentiële nederzetting op de achterlig-
gende zandrug? Dat is maar de vraag. Als nog steeds één 
van de gunstigste locaties voor permanente vestiging in de 
Noordoostpolder zal deze niet zomaar opgegeven zijn. Zou 
de zandrug nog enigszins bereikbaar zijn geweest, dan is 
het denkbaar dat een permanente nederzetting zich hier 
nog langdurig gehandhaafd kan hebben.
De oeverwalvindplaats Emmeloord-J97 heb ik eerder steeds 
opgevoerd als een locatie voor specifiek seizoensgebruik, 
waarop de bewoners van de zandrug van Schokland van-
ouds een claim hadden. J97 heeft vroeg-HVS-aardewerk 
opgeleverd (Bloo 2002, 85, fig. 9.13; 2008). Deze vondsten 
geven aan dat de Noordoostpolder voor de Bronstijd min of 
meer dezelfde aardewerktypensequentie heeft gekend als 
bijvoorbeeld de kuststreek en het rivierengebied. Belangrijk 
is dat zij wijzen op bewoningscontinuïteit in de Noordoost-
polder. Zou Emmeloord-J97 ook nu nog een satelliet ge-
weest zijn van de bewoners van de zandrug van Schokland, 
dan wijzen de voortgaande activiteiten op Emmeloord-J97 
tot in de Midden-Bronstijd, tevens op het voortbestaan van 
een residentiële nederzetting op de zandrug van Schok-
land.

Slotopmerkingen

Over groepsgrootte en groepssamenstelling is niets te zeg-
gen. Importen uit de Vroege Bronstijd zijn van P14 niet be-

kend. Wel is uit de lokale aardewerkontwikkelingen af te 
leiden dat men deel uitmaakte van een groot netwerk en dat 
allerlei typologische ontwikkelingen nagevolgd werden.

Territorium: Door de voortschrijdende hoogveenvorming 
en de sterke uitbreiding van de meren was het karakter van 
het territorium rond het begin van WKD3 sterk veranderd. 
Of dit een voor bewoning gunstige ontwikkeling was, is 
twijfelachtig. Weidegronden lijken schaarser geworden te 
zijn. Overigens had P14, of liever de zandrug van Schok-
land, van alle contemporaine potentiële locaties voor resi-
dentiële nederzettingen in de Noordoostpolder nog de bes-
te landschappelijke mogelijkheden. Het open berkenbroek-
bos met zijn graaspotentieel was weliswaar al ver oostwaarts 
teruggedrongen, maar lag nog relatief dicht bij de zandrug 
van Schokland. Dit voordeel hadden de overige voor per-
manente bewoning in aanmerking komende hoogten Tolle-
beek (toen een eiland) en Urk toen niet meer, of in veel ge-
ringere mate (zie fig. 27.9). De vraag is wat de sociaaleco-
nomische gevolgen van de landschappelijke veranderingen 
zijn geweest. Meer conflicten tussen verschillende groepen 
in de Noordoostpolder om de vermoedelijk schaarsere wei-
degronden? Een forse accentverschuiving in de bestaans-
economie ten gunste van visserij? De benodigde kennis en 
middelen voor dat laatste waren waarschijnlijk ruim voor-
handen. Maar het is nog niet zo vanzelfsprekend dat een 
samenleving waarvoor de agrarische bestaanscomponent, 
veehouderij in het bijzonder, steeds belangrijker was gewor-
den, gemakkelijk zou kunnen omschakelen naar een be-
staan dat veel meer dan voorheen op visserij gericht was. 
Het ziet er echter naar uit dat dankzij landschappelijke ma-
nipulatie (zie hieronder) een aanpassing in de bestaanseco-
nomie niet nodig is geweest. De oude territoriale status quo 
zou dan dus gehandhaafd kunnen zijn.
De oeverwalvindplaatsen Emmeloord-J78 en -J97 werden 
gedurende de Vroege Bronstijd op dezelfde wijze als voor-
heen gebruikt; respectievelijk als veeweiders- en viskampe-
ment en als een speciaal voor de visserij ingerichte locatie. 
Dit wijst op continuïteit van het oude nederzettingssys-
teem.

Relatie tussen landschap en bestaanseconomie: Het lijkt waar-
schijnlijk dat de edelhertpopulatie in de Vroege Bronstijd 
afgenomen was als gevolg van de landschappelijke ontwik-
kelingen waardoor begrazingsmogelijkheden minder waren 
geworden, en voedselcompetitie met het vee heviger. Voor 
bever daarentegen moet het landschap uitermate geschikt 
geweest zijn. Uitgaande van de bevindingen op P14 (en ook 
elders in de Noordoostpolder) lijkt de jacht in de Vroege 
Bronstijd slechts een ondergeschikte rol gespeeld te heb-

10 De op seizoensindicatie onderzochte viswervels van P14 zijn alleen af-
komstig van snoek, paling, baars en cypriniden (Gehasse 1995, 150). 
Of de seizoensbepaling op basis van deze selectie representatief is voor 
al het visbot, is dus maar de vraag. Hoe binnen de selectie de sterfte-
verdeling is per soort, is overigens niet vermeld. Als vooral cypriniden 
en baars in het winterhalfjaar zouden zijn gestorven, soorten die ver-
moedelijk minder vaak gegeten werden en eerder een natuurlijke dood 

gestorven zijn, blijft de gedachte aan aanwezigheid in met name het 
zomerhalfjaar sowieso overeind, ook als de seizoensbepaling aan de 
hand van viswervels wel redelijk betrouwbaar zou zijn.

11 De algemene observatie dat de vroege-bronstijdontwikkeling in essentie 
een ononderbroken voortzetting van het KB-patroon was (Lanting 
1973; Fokkens 2001, 256-258), kan op grond van de bevindingen op 
P14 worden onderschreven.
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ben. Dit is vanaf de Bronstijd een algemeen cultureel ver-
schijnsel, ongeacht de specifieke landschappelijke omstan-
digheden (Louwe Kooijmans 2005b, 705-706).
Geschikte akkergronden waren op de zandrug van Schok-
land nog voorhanden. Natuurlijke weiden voor vee werden, 
zoals reeds opgemerkt is, schaarser. Rond Schokland en 
nabij Urk zijn opvallend veel aanwijzingen gevonden voor 
het regelmatig afbranden van de vegetatie, juist in de Vroe-
ge Bronstijd (Gotjé 1993, 151, 156-157, 170). Door regel-
matig afbranden wordt riet uit de vegetatie verdreven, ter-
wijl met name galigaan hiervan profiteert (ibidem, 146). 
Maar dit zal ook de groei van andere planten hebben gesti-
muleerd, die geschikter waren als veevoedsel.
Volgens Gotjé waren deze branden mensenwerk (Gotjé 
1993, 68, 156).12 Dit lijkt mij des te waarschijnlijker omdat 

de soms herhaaldelijke aanwijzingen hiervoor te vinden zijn 
in een gebied dat vaak onder water stond, en te koppelen 
zijn aan een periode die gekenmerkt werd door vernatting. 
Bovendien komt dit verschijnsel in de bemonsterde kernen 
niet willekeurig en over alle perioden verspreid voor, of 
juist in associatie met bliksemgevoelige vegetatietypen. Er 
is integendeel sprake van een duidelijke correlatie met vege-
tatietypen die gedomineerd werden door riet, en, zoals 
reeds gezegd, van een opvallende clustering van aanwijzin-
gen voor de Vroege Bronstijd. Het is dus inderdaad plausi-
bel dat vuur nu structureel en mogelijk op grote schaal is 
gebruikt om voor begrazing geschikte vegetatie te verkrij-
gen. Zodoende kon, door actief ingrijpen in het landschap, 
het verlies aan natuurlijke weidegronden gecompenseerd 
worden.

12 Was in de Vroege Bronstijd naar het zich laat aanzien sprake van 
structurele grootschalige inzet van vuur (in drie van de vier onder-
zochte kernen die op flinke onderlinge afstand lagen; de enige kern 
zonder aanwijzingen voor vuur bevond zich (te) dicht bij de Vecht), 
een nieuw wapen om het landschap in de Noordoostpolder naar de 
hand te zetten was dit niet. Houtskoolniveautjes in Gotjés boorkernen 
wijzen verder op ogenschijnlijk minder wijd verbreide vegetatiemani-
pulatie gedurende KB, ten zuiden van P14 (Gotjé 1993, 156, 169), 
en op het regelmatig afbranden van de vegetatie nabij Urk ten tijde 
van SW en TRB (ibidem, 146-149). Dat er geen aanwijzingen zijn 
voor branden in de vegetatie voorafgaand aan de introductie van vee 
gedurende SW is in overeenstemming met de aanname dat opzet in het 

spel geweest moet zijn. Dat er gedurende TRB nabij Urk wel, en rond 
P14 geen aanwijzingen zijn voor manipulatie door vuur, verbaast niet 
zo. Rond Urk kon het afbranden van rietlanden tot een voor mens en 
vee bruikbaarder omgeving leiden. Het afbranden van het gelijktijdige 
moerasbos rond P14 zou niet geresulteerd hebben in weidegronden en 
zou zinloos geweest zijn. Het ontbreken van indicaties voor branden 
tijdens EGK sluit aan op de zeldzaamheid van EGK-vondsten in de 
Noordoostpolder.
Zie verder Bakker 2004, 114-116 voor onder meer voorbeelden van 
deze praktijk voor de Bronstijd in West-Friesland, en Exaltus & Kor-
tekaas 2008 voor dit verschijnsel op de Groningse kwelders tijdens de 
IJzertijd en Vroege Middeleeuwen.
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HOOFDSTUK 24

MIDDEN-BRONSTIJD EN VROEGE IJZERTIJD

24.1 Landschappelijk kader

Voor deze periode is de regionale stijging van de waterstand 
niet meer te vervolgen bij gebrek aan geschikte monsterlo-
caties.
– In de periode tussen ca. 3400 en 3000 BP (ca. 1700-1250 
cal BC; globaal de Midden-Bronstijd) traden geen sterke 
fluctuaties in de waterstand meer op. Door het verdere slui-
ten van het Zeegat van Bergen, een proces dat omstreeks 
3000 BP voltooid was, werd de afvoer van het rivierwater 
steeds slechter. Die waterafvoer verliep vooral via met el-
kaar verbonden meren ten oosten en noordoosten van P14 
(zie fig. 27.10). Daardoor kon de oude Vechtloop ten noor-
den en ten noordwesten van de zandrug van Schokland 
over een traject van ca. 2 km gaandeweg verlanden (zie fig. 
24.1). Ook nabij de vindplaats begonnen zich zeggenvege-
taties te vormen boven de jongste afzettingen van detritus-
gyttja (DG3). Aangrenzend bevond zich, min of meer het 
rivierdal volgend en eveneens boven de vindplaats, een el-
zenbroekboszone, met daarachter een strook berkenbroek-
bos. Een berkenbroekbos omzoomde verder de toen ca. 1 km 
lange en minder dan 100 m brede zandrug van Schokland. 
Daarop zal nog een restant van het gemengd loofbos ge-
staan hebben. Achter de broekboszone lag het uitgestrekte, 
relatief droge hoogveengebied; vooral met heidesoorten, en 
op nattere plekken mosvegetaties. De zandrug van Schok-
land was toen ca. 200-300 m verwijderd van open water.
– Na 3000 BP (na 1250 cal BC) tot rond het begin van de 
jaartelling nam de omvang van de zandrug van Schokland 
gestaag verder af. Het loofbos op de zandrug werd vermoe-
delijk steeds meer door berken gedomineerd. De omgeving 
bestond voornamelijk uit hoogveen dat als gevolg van meer-
uitbreidingen werd aangetast. Vermoedelijk werd het elzen-
broekbos vervangen door een zeggenvegetatie die zich tot 
over de voormalige Vechtbedding ten oosten van de voor-
malige zandkop op P14 uitstrekte, tot aan de oever van een 
groot meer.

24.2 Relevante grondlagen op P14

In deze lange periode werden op de vindplaats de hoogste 
trajecten van de DG3 en het broekveen gevormd, waarmee 
de voormalige zandkop op P14 overdekt werd (zie fig. 24.2-
3). In het broekveen lag een met DG4 opgevuld watertje, 

Na de Vroege Bronstijd was de zandkop op P14 niet meer als hoogte herkenbaar; de zandrug verder westelijk 

nog wel. Aanwijzingen voor later gebruik zijn op P14 uiterst schaars. Het is niet uitgesloten, al is het wel zeer 

speculatief, dat hier tegen het eind van de Prehistorie op het veen gewoond is.

Fig. 24.1 – Landschappelijke zones binnen een straal van 2 km 
rond de zandrug van Schokland. Legenda:

waarvan de begin- en einddateringen onduidelijk zijn. Als 
gevolg van diepploegen in 1984 is het verloop ervan buiten 
wp. 84-14 niet meer te achterhalen. Het zou een willekeu-
rige natte plek in het veenmoeras geweest kunnen zijn. 
Maar misschien was het wel een restant van een enkele me-
ters breed veenstroompje, dat een verbinding gevormd kan 
hebben tussen de zandrug die ten westen van P14 nog bo-
ven het veen uitstak, en het grote meer ten oosten van de 
vindplaats.

24.3 Lokale vegetatie

Het ingedroogde broekveen van enkele monsterlocaties (wp. 
84-2, -7 en wp. 89-17) heeft aanwijzingen opgeleverd voor 
een lokale vegetatie bestaande uit vooral berk, els, hazelaar, 

ca. 3200 BP
(1475 cal BC)
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berkenbroekbos

elzenbroekbos

hoogveen
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open water

verdronken hoogveen
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wilg, heidesoorten en veenmos. In het diepste traject van 
het broekveen zijn nog veel plantensoorten gesignaleerd die 
kenmerkend zijn voor natte standplaatsen, maar hoger zijn 
deze soorten schaars of uit het plantenspectrum verdwenen 
(Gehasse 1995, 170).

24.4 Aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid

In een poel in de broekboszone langs en boven de voorma-
lige Vecht, ca. 100 m ten noorden van de zandkop, is het 
grootste deel van een Larenpot gevonden. Het betreft ver-
moedelijk een rituele depositie uit de gevorderde Midden-
Bronstijd. Uit het met DG4 gevulde watertje aan de zuid-
oostzijde van de zandkop is een groot deel van een Schräg-
halspot afkomstig. Deze vroege-ijzertijdpot kan eveneens 
een offervondst geweest zijn. Het zijn de enige (zekere) pre-
historische aanwijzingen op P14 na de Vroege Bronstijd.

24.5 Synthese

Over de periode Midden-Bronstijd t/m Vroege IJzertijd is 
bij gebrek aan voldoende gegevens weinig te zeggen. De 
zandrug van Schokland moet nog lang zichtbaar zijn ge-
weest, als één van de laatste hoogten in de Noordoostpolder 
(naast de zandruggen van De Voorst, Tollebeek, en Urk, en 
misschien het hoogste rivierduin langs de IJssel, op E170). 
Met het met DG4 gevulde watertje als eventuele toegangs-
route tot de zandrug, of met een veenweg tussen de zand-
rug en het meer ten oosten ervan, kan deze locatie ook na 
WKD3 nog regelmatig bezocht zijn. Het is zelfs goed denk-
baar dat daar, aansluitend op de veronderstelde permanente 
bewoning uit WKD3, nog eeuwenlang een residentiële ne-
derzetting heeft gelegen. Een zelfde bestaanswijze zoals tot 
ver in de Vroege Bronstijd in de Noordoostpolder gebrui-

kelijk was, was waarschijnlijk in beperkte mate nog steeds 
mogelijk. Op de zandrug zelf kon net zoals voorheen ge-
woond, geakkerd en geweid worden, en het omringende 
hoogveenmoeras bood schrale weidegronden en wat jacht- 
en verzamelmogelijkheden. Voor jacht en visvangt waren 
de omringende meren zeker geschikt. Stationaire visinstal-
laties zoals visweren zullen in dit merenlandschap zonder 
smalle waterverbindingen minder effectief geweest zijn dan 
in eerdere perioden.

Of het nederzettingssysteem van permanente, residentiële 
nederzettingen en tijdelijke kampementen nog tot ver in de 
Midden-Bronstijd gehandhaafd is gebleven, blijft de vraag. 
Vertrouwde locaties zoals Emmeloord-J78 en -J97 waren 
toen in elk geval niet meer voorhanden.

Hogestijn (1986a, 41) veronderstelde voor de late prehisto-
rie bewoning op het veen. In dat geval is het denkbaar dat 
de ijzertijdpot van P14 niet gedeponeerd is door iemand die 
zich per kano langs de meeroever had verplaatst en even 
een klein veenstroompje was ingevaren, of door iemand die 
verder westelijk op de zandrug van Schokland woonde, 
maar door bewoners van een nabije, op het veen gelegen 
boerderij.
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Fig. 24.2 – Relevante grondlagen voor
de Midden-Bronstijd t/m Vroege IJzertijd.
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Fig. 24.3 – Periodekaart voor de Midden-Bronstijd t/m Vroege 
IJzertijd.
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BEWONING EN GEBRUIK VAN P14: SAMENVATTING

In zijn schets van het ontstaan van ‘cultuurenclaves’ en van 
de ‘domesticatie’ van ons land sinds het Neolithicum, stel-
de Louwe Kooijmans (2005, 708): “Deze inrichting van de 
hogere zandgronden staat in schril contrast met de lagere 
streken, waar elke inrichting maar tijdelijk was en telkens 
werd gefrustreerd door de natuurlijke landschapsdynamiek: 
door veengroei, door inbraken van de zee en de vorming 
van kreeksystemen en kleidekken of door afzettingen van 
de rivieren. Dit alles gebeurde onder het straffe regime van 
de stijgende zeespiegel en de afwisseling van transgressie- 
en regressiefasen”.
Dit geldt tot op grote hoogte ook voor een laaglandgebied 
als de Noordoostpolder. P14 is hierin echter uitzonderlijk 
omdat deze vindplaats juist wel aantoonbaar gedurende mil-
lennia in gebruik geweest is. Daarmee biedt P14 de sleutel 
om een beeld te krijgen van de bewoningsgeschiedenis en 
het gebruik van de Noordoostpolder door de tijd heen – de 
bewoning op P14 heeft als het ware een echo gehad in an-
dere vindplaatsen in de polder, maar die bezitten nergens 
een tijdsdiepte die ook maar in de buurt komt van die van 
P14. Als men niet op de zandkop van Schokland heeft geze-
ten, dan elders in de Noordoostpolder evenmin, lijkt een 
redelijke veronderstelling, althans voor het Neolithicum en 
de Vroege Bronstijd.

De bewoningsgeschiedenis op P14 vangt al aan in het Laat-
Paleolithicum. De vindplaats werd ook gedurende het Meso-
lithicum herhaald en regelmatig tijdelijk bezocht, mogelijk 
op seizoensbasis. Het gebruik van de vindplaats zal tijdens 
SW1 aanvankelijk een voortzetting van de mesolithische 
traditie geweest zijn, in een landschap dat nog rijk aan bos-
gebieden was. De archeologische neerslag van deze oudste 
bewoningsperioden is alleen herkenbaar als een ruis tussen 
latere bewoningsresten. Het is niet goed mogelijk hierop 
archeologisch greep te krijgen. Waarschijnlijk was het leven 
in deze vroege perioden zeer sterk op de rivier gericht. De 
toen vermoedelijk meest relevante en intensiefst gebruikte 
terreingedeelten, nabij de Vecht (Unio-I-geul), zijn al in 
SW2 geërodeerd.
Resten van latere bewoning/gebruik op P14 zijn eveneens 
stevig aangetast. Dat is niet alleen veroorzaakt door ma-
riene erosie van de Zuiderzee en landbewerking sinds de 
inpoldering; de erosie ten tijde van de prehistorische bewo-
ning was immers reeds aanzienlijk. Voor een belangrijk deel 
was dat het gevolg van de ligging aan de Vecht, maar ook 
de langdurige bewoning zelf en vroege grondbewerkingen 
hebben tot verstoringen geleid. Toch kon enig zicht op de 
diachrone ontwikkelingen verkregen worden.
In de loop van SW2 heeft het gebruik van P14 met de intro-
ductie van vee en waarschijnlijk de aanleg van akkers een 

permanent karakter gekregen. Op P14 lag de residentiële 
uitvalsbasis voor de exploitatie van de wijdere omgeving via 
land en via water. Dit laatste is alleen al af te leiden uit de 
ligging op het oostelijke uiteinde van de zandrug, nabij de 
rivier. Daarbij werd door (een deel van) de bewoners van de 
zandrug van Schokland tevens gebruik gemaakt van wat 
verder weg gelegen tijdelijke kampementen, vermoedelijk 
volgens een min of meer vast seizoensstramien. Sommige 
van deze satellieten, gelegen op oeverwallen en onder meer 
gericht op visvangst, zijn aantoonbaar gedurende lange tijd 
herhaaldelijk gebruikt.
Ondanks grote landschappelijke veranderingen – het aan-
eengesloten gemengde loofbos uit het begin van SW maak-
te plaats voor een open landschap met moerasvegetaties en 
gedurende enkele perioden ook met elzen- en berkenbroek-
bossen – bleef dit exploitatiesysteem tot in de Vroege Brons-
tijd en misschien wel tot in de Midden-Bronstijd gehand-
haafd. Waarschijnlijk traden hierin geen noemenswaardige 
veranderingen op, al moet wel met hiaten in TRB en EGK 
rekening gehouden worden.
Terwijl het nederzettingssysteem waarschijnlijk ongewijzigd 
bleef, veranderde het gebruik van P14 zelf aanzienlijk als 
gevolg van het stijgen van de waterspiegel. Daardoor ver-
schoof de relatieve positie van P14, van een hoogte aan de 
rivier ten tijde van SW tot een oeverzone tijdens WKD, en 
tot misschien alleen maar een ‘natte’ corridor later (zie fig. 
25.1).
Deze ontwikkeling is weerspiegeld in het geleidelijk verval-
len van gebruiksfuncties op P14, en hoogstwaarschijnlijk 
(maar niet aangetoond) in de verplaatsing van het zwaarte-
punt van de bewoning naar het hoger gelegen terrein verder 
westelijk op de zandrug. Aanvankelijk, in SW en Pre-Drou-
wen, vormde P14 letterlijk het middelpunt van het bestaan, 
zowel in bestaanseconomische zin, alsook in sociaal en spi-
ritueel opzicht. Hier werd gewoond, geleefd, geofferd en be-
graven. In hoeverre dit nog tijdens de Drouwener en Havel-
ter TRB het geval is geweest, is de vraag, al werd er toen in 
elk geval af en toe gebivakkeerd en waarschijnlijk tevens in-
cidenteel begraven. Voor de eerste EGK-fasen is het beeld 
nog vager en kan zelfs totale afwezigheid niet uitgesloten 
worden. Vanaf EGK4 zijn de aanwijzingen voor intensief en 
langdurig ‘continu’ gebruik van P14 weer overduidelijk 
voorhanden. Op de vindplaats werd toen niet gewoond (de 
huizen zullen ten westen van P14 gelegen hebben), maar 
wel begraven, geakkerd, geweid en gevist. Ook andere acti-
viteiten werden er uitgevoerd, waarvan onder andere kuilen 
en haarden getuigen. In de loop van KB verviel het begra-
ven. Later werd ook het akkeren opgegeven, maar de ove-
rige gebruiksfuncties bleven gehandhaafd. Gedurende de 
Vroege Bronstijd kwam op P14 eerst een einde aan het vee-
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weiden, en vervolgens aan het kamperen langs de geul en 
aan het vissen. In de Midden-Bronstijd en de Vroege IJzer-
tijd zijn nabij de zandkop incidenteel in het moeras of in wa-
ter potten gedeponeerd. Of de zandrug van Schokland des-
tijds nog bewoond werd, hangt af van de (onbekende) toe-
gangsmogelijkheden. Dat op P14 zelf in de IJzertijd 
opnieuw gewoond zou kunnen zijn, is niet meer dan specu-
latie. Dat moet dan in een totaal andere landschappelijke 
en sociaaleconomische context geweest zijn, in verspreid 
liggende boerderijen op het veen langs een meeroever.

Voor het uitzonderlijk lange prehistorische gebruik van P14 
en de zandrug van Schokland kunnen vier of vijf hoofd-
oorzaken aangevoerd worden.

1. P14 lag op één van de weinige hoge en grote verhogingen 
in de Noordoostpolder, een omstandigheid die met de 
gestage vernatting in de prehistorie steeds belangrijker 
werd. Vanaf SW moet dit zeker een primaire vestigings-
voorwaarde voor een residentiële nederzetting in dit 
landschap geweest zijn. In tegenstelling tot de rivierdui-
nen in de polder had de zandrug een ondergrond van 
keileem, zodat lokaal natuursteen en vuursteen, essenti-
ele grondstoffen, voorhanden waren. Dat maakte deze 
locatie naast het voorkomen van brand- en bouwhout en 
bosvruchten extra aantrekkelijk. Het bos bood het vee 
hoge en droge weidegronden. De zandrug verschafte ge-
noeg ruimte voor verschillende akkers, deels in gebruik, 
deels braak liggend. Samen met het volgende punt lijkt 
hiermee voldaan aan zo’n beetje alle locatiewensen van 
een gemeenschap van vroege landbouwers-veehouders-
jagers-vissers-verzamelaars.

2. De zandrug van Schokland lag aan een rivier, de Vecht. 
Dit betekende drinkwater voor mens en vee, waswater, 
kookwater, lokale visgronden en een gemakkelijke toe-
gang, zowel tot de zandrug zelf als tot de nabije en verre 
omgeving. Voorts leverde de klei in het rivierdal de be-
langrijkste grondstof voor het pottenbakken. Waarschijn-
lijk was de kano het verplaatsingsmiddel bij uitstek. Van-
wege de ligging direct aan de rivier was de zandrug niet 
te missen voor iedereen op de route van het binnenland 
naar de kust en vice versa. Als één van de laatste hoge en 
grote landschappelijke markeringspunten moet de zand-
rug wijd en zijd als pleisterplaats bekend geweest zijn. 
Van sociale isolatie van de bewoners ervan zal alleen hier-
om al geen sprake geweest zijn. Vanwege de voor bewo-
ning zo uitgelezen ligging, waardoor het gebruik van 
P14 zich als het ware aan de bewoners heeft opgedron-
gen, denk ik niet dat hier sprake is van een voorbeeld van 
‘contingentie’ ofwel ‘pad-afhankelijkheid’, waarbij een 
‘toevallige’ aanleiding tot langdurig gebruik heeft geleid 
(vergelijk Driessen 2007, 14). Ik beschouw de langdurige 
bewoning van P14 daarentegen als haast onvermijdelijk.

3. De goede toegankelijkheid via water bleef gedurende 
een zeer lange periode over het algemeen in stand. Dit 
was te danken aan de kustontwikkeling en de invloed 
van de getijdengeulen, waardoor het Vechtsysteem af en 
toe werd verjongd. Het dichtslibben en verlanden van 
het systeem werd zo lange tijd verhinderd. Daar komt bij 
dat de geulen ter hoogte van P14 juist in de richting ver-
schoven, die voor een goede ontsluiting van de zandrug 
van Schokland gunstig was: successievelijk westwaarts 
en niet oostwaarts. Zo raakte P14 niet geïsoleerd van de 
rivier, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de rivierduintjes 
en de oeverwallen ten zuidoosten van Urk. P14 met zijn 
achterliggende zandrug bleef zodoende tot ver in de 
Vroege Bronstijd een uitstekende vestigingslocatie en zal 
daarmee ook een constante vanzelfsprekendheid ge-
weest zijn in het collectieve lange termijngeheugen van 
de bewoners van het gehele stroomgebied van de Vecht. 

SW1-2

Laat-SW2 /
Pre-Drouwen

TRB-EGK3

EGK4 / KB

WKD

HVS

Fig. 25.1 – Schematische voorstelling van de opgravingslocatie 
in relatie tot de diachroon verschuivende bewoning op de 
zandrug van Schokland.
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Ook toen hier in de Bronstijd een meer ontstond, zou de 
zandrug via water redelijk toegankelijk geweest kunnen 
zijn, wellicht via een waterloopje tussen de zandrug en 
het meer, of misschien via een veenweg.

4. De bestaanseconomie was gebaseerd op een breed spec-
trum aan wilde en gedomesticeerde voedselbronnen. Dit 
maakte het tot een flexibel en robuust systeem, geschikt 
voor uiteenlopende landschapstypen. De waarschijnlijk 
vooral cultureel bepaalde verschuivingen hierin ten gun-
ste van de agrarische componenten (vooral veehouderij), 
verdroegen zich toevallig goed met de landschappelijke 
ontwikkelingen. Minder gunstige gebieden konden met 
behulp van vuur soms omgezet worden in bruikbare wei-
degronden. Zou bijvoorbeeld de jacht nog tot ver in de 
Bronstijd een hoofdpijler van het bestaan gevormd heb-
ben, dan valt te betwijfelen of die landschappelijke ont-
wikkelingen wel zo lang cultureel acceptabel zouden zijn 
geweest.

Het is de combinatie van deze landschappelijke en cultu-
rele factoren die het langdurige gebruik van de vindplaats 
P14 mogelijk maakte.

Een vijfde aspect kan hier nog bijgekomen zijn. Hierboven 
is de toegankelijkheid via water benadrukt, maar misschien 
was dat voor een bestaan waarin veehouderij een belang-
rijke rol speelde, nog niet voldoende. De toegankelijkheid 
van de omgeving, speciaal de voor beweiding geschikte 
gronden, via land vanaf de zandrug, kan eveneens zwaar 
meegewogen hebben. De perioden waarin sprake lijkt te 
zijn van afwezigheid van (permanente) bewoning zijn juist 
die waarin de zandrug omringd werd door een nat type 
moerasbos en slecht gedraineerde, zeer natte zeggenvege-
taties. Vermoedelijk waren weidegronden daardoor vanaf 
de zandrug niet of nauwelijks bereikbaar. Dan zou dus ook 
de afwezigheid van bewoning of gebruik zowel landschap-
pelijke als culturele oorzaken hebben gehad.




