
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Leven met de Vecht: Schokland-P14 en de Noordoostpolder in het neolithicum
en de bronstijd

ten Anscher, T.J.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
ten Anscher, T. J. (2012). Leven met de Vecht: Schokland-P14 en de Noordoostpolder in het
neolithicum en de bronstijd. [, Universiteit van Amsterdam]. T.J. ten Anscher.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/leven-met-de-vecht-schoklandp14-en-de-noordoostpolder-in-het-neolithicum-en-de-bronstijd(4d19199f-644a-4bd9-8ff9-631efbed3f23).html


 SAMENVATTING

537

SAMENVATTING

P14 is gelegen op een zandrug op keileem, de zandrug van 
Schokland, die dwars onder het voormalige eiland Schok-
land ligt. Deze zandrug was ontsloten door de belangrijkste 
rivier in het gebied, de Vecht. De langdurige bewoning, de 
relatief goede conservering en de aanwezigheid van bijna 
alle voor de Noordoostpolder kenmerkende afzettingen 
maken P14 tot de sleutelvindplaats voor het gebied. Na de 
ontdekking in 1957 zijn tussen 1982 en 1990 grote delen 
ervan door het IPP opgegraven.

Opzet van dit boek
Deel I (hoofdstukken 1-2) verschaft een algemene inleiding 
op P14, en gaat in op het belang van de vindplaats, de on-
derzoeksgeschiedenis en de doelstelling en opzet van dit 
boek. De onderzoeksbenadering is er één van uitzoomen; 
vanaf het detailniveau (aardewerkscherven) naar het lokale, 
regionale en regelmatig ook supraregionale niveau.
Om greep te krijgen op de bewoningsgeschiedenis moest 
eerst zo gedetailleerd mogelijk het chronologische kader ge-
reconstrueerd worden, op basis van vooral het aardewerk 
(deel II) en de lithostratigrafie (deel III). Daarna worden 
enkele grondspoorcategorieën en structuren uitgebreid be-
sproken, om deze te kunnen koppelen aan een bewonings-
periode (deel IV). Met onder meer de resultaten uit delen 
II-IV kon vervolgens in deel V per periode een overzicht 
gegeven worden van de langdurige bewoningsgeschiedenis 
van P14. In deel VI zijn de bewoning en de landschappelij-
ke ontwikkelingen in de Noordoostpolder geschetst.
Hieronder wordt nader ingegaan op de delen II-VI.

Deel II – Hoofdstukken 3-12

In deel II staan de ca. 32.500 scherven van P14 centraal. 
De aardewerkanalyse, toegelicht in hoofdstuk 3, was gericht 
op zowel typologische als technologische aspecten. Tot in de 
Midden-Bronstijd zijn alle in Midden- en Noord-Neder-
land te verwachten culturen op P14 vertegenwoordigd, al 
zijn niet alle fasen aangetoond of aanwezig geweest (zie fig. 
12.1). Voor enkele culturen of cultuurfasen was voor het 
aardewerk nog geen voldoende uitgekristalliseerd typo-
chronologisch referentiekader voorhanden. Het maken of 
aanscherpen ervan vormde een belangrijk onderdeel van 
deze studie.

SW/Pre-Drouwen uit wp. 89-17: een chronostratigrafische 
onderverdeling (hoofdstuk 4)
Het is meestal onmogelijk om SW-scherven en scherven van 
Pre-Drouwen, de oudste fase van de TRB-Westgroep, uit 
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elkaar te houden. Daarom is dit aardewerk noodgedwon-
gen aangeduid als SW/Pre-Drouwen. Verreweg de meeste 
scherven van P14 behoren hiertoe.

Cruciaal voor de kennis van SW en Pre-Drouwen is het ma-
teriaal uit wp. 89-17, in de oeverzone van de Vecht, met vele 
tienduizenden vondsten. Via een analyse van aardewerkken-
merken, vooral mageringskenmerken, en via scherfaantal 
en -gewicht per verzameleenheid, kon voor deze werkput 
een chronostratigrafische onderverdeling gemaakt worden: 
lagen A-E (zie fig. 4.5). Deze onderverdeling geeft ook hou-
vast voor de andere vondstcategorieën. De vondsten uit elke 
opeenvolgende laag (met waarschijnlijke uitzondering van 
laag E) zijn in hun algemeenheid jonger dan die uit de on-
derliggende laag. Voor bijna geen enkele individuele vondst 
is echter uit te sluiten dat deze te jong of te oud gedateerd 
is, als gevolg van vertrapping, verplaatsing of opgravings-
contaminatie (zie fig. 4.7). Dit betekent dat de vondsten uit 
de opeenvolgende lagen alleen een globaal inzicht in de 
(typo-) chronologische tendensen kunnen verschaffen. La-
gen A-E zijn globaal gedateerd op aardewerktypologische 
en -technologische gronden, en met behulp van 14C-daterin-
gen van aankoeksel op scherven (zie tab. 4.3-4.4 en fig. 4.8). 
Mogelijke vertekeningen als gevolg van het reservoireffect 
vormen hierbij echter wel een complicatie.
Gelet op de 14C-dateringen (ook van aardewerk van elders 
van P14, en van graven) is P14 vermoedelijk vanaf het be-
gin van SW (ca. 6000 BP; ca. 4900 cal BC) regelmatig be-
zocht. Vanaf ca. 5400 BP (ca. 4300 cal BC) tot (kort voor?) 
het einde van Pre-Drouwen (rond 4650 BP; ca. 3400 cal BC) 
lijkt de vindplaats permanent bewoond geweest te zijn.

SW/Pre-Drouwener aardewerk uit wp. 89-17 (paragraaf 5.1)
Het SW/Pre-Drouwener aardewerk uit lagen A-E vertoont 
chronologische trends. Hieronder worden alleen de belang-
rijkste genoemd.

Vanwege de sterke fragmentatie is over eventuele vormont-
wikkeling binnen dit doorgaans S-vormige aardewerk niet 
veel te zeggen. Wel is duidelijk sprake van een verschuiving 
in bodemtypen. Knobbelbodems komen alleen in laag A 
voor, naast ronde bodems. Vlakke bodems zijn daarin af-
wezig. Vanaf laag B neemt het aandeel vlakke bodems ten 
opzichte van ronde toe. P14 ondersteunt de gedachte dat de 
meeste biconische potten en potten met een cilindrische 
hals relatief jong zijn.
Bij de versiering (over het algemeen een eenvoudig horizon-
taal motief) vallen verschuivingen in de voorkeur voor een 
bepaalde potlocatie op. Versiering aan de binnenkant van 
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de rand is een betrekkelijk zeldzaam en relatief vroeg ver-
schijnsel (in lagen A en B). Versiering op de rand komt veel 
vaker voor, maar neemt in de loop der tijd sterk af. Versie-
ring onder de rand/op de hals is gebruikelijk geweest en 
neemt toe. Vanaf laag C komt dit meer voor dan versiering 
op de rand. Het aandeel van versiering op de schouder/
grootste buikomvang is relatief gering. Vlakdekkende ver-
siering kwam waarschijnlijk maar op weinig potten voor, en 
vertoont een piek in laag B.
Bij de technologische kenmerken is sprake van duidelijke 
verschuivingen in de mageringsvoorkeur. Het aandeel van 
plantaardige magering neemt aanvankelijk toe ten opzichte 
van minerale magering. Scherven met plantaardige mage-
ring (vaak vermengd met minerale magering) domineren in 
laag B, maar hun aandeel neemt vervolgens gestaag af. In la-
gen D en E overheerst minerale magering. Een andere trend 
betreft de constructiewijze. Het aandeel H-voegen neemt 
in de loop der tijd gestaag af ten gunste van N/Z-voegen.
De geconstateerde verschuivingen in wandafwerkingstech-
nieken, baktechniek (kleur) en functie (voorkomen van aan-
koeksel) weerspiegelen geen werkelijke culturele trends, maar 
zijn terug te voeren op postdepositionele omstandigheden. 
Zij hangen samen met de mate van betreding (fragmenta-
tiegraad), het humusgehalte en de uiteenlopende conserve-
ringsomstandigheden binnen de verschillende lagen.

SW/Pre-Drouwener aardewerk elders op P14 en selectieve 
degradatie (paragrafen 5.2-3)
Ook elders op P14, op hoger gelegen terrein waar chrono-
stratigrafisch houvast ontbreekt, is veelvuldig SW/Pre-Drou-
wener aardewerk aangetroffen. Het is opvallend dat hier 
bepaalde typologisch oudere kenmerken, zoals knobbelbo-
dems, ontbreken. Daarentegen lijken typologisch jonge 
kenmerken elders op P14 juist meer voor te komen. Voorts 
is buiten wp. 89-17 het aandeel plantaardige magering veel 
geringer, wat eveneens lijkt te wijzen op het overheersen 
van een relatief jonge component. Dit strookt echter niet 
met het gegeven dat het aandeel herkende H-voegen, op 
zich een ouder kenmerk, op de kruin juist veel hoger is. 
Daarentegen is binnen de H-voegen het aandeel plantaar-
dige magering veel geringer dan in wp. 89-17.
Al deze geconstateerde verschillen zijn waarschijnlijk het 
gevolg van selectieve degradatie. Het aardewerk in wp. 89-
17 werd vrij snel afgedekt door een dik pakket sediment, 
maar dat op de kruin bleef vele eeuwen aan het loopvlak lig-
gen, of hooguit enkele decimeters eronder. Daar waren de 
vondsten dus in veel sterkere mate blootgesteld aan vorst in 
de grond. Plantaardig gemagerd aardewerk vriest veel ge-
makkelijker kapot dan mineraal gemagerd aardewerk. Het 
aardewerk op de kruin geeft daarom geen representatief to-
taalbeeld van het SW-aardewerk op P14. De SW-periode 
waarin plantaardig gemagerd aardewerk domineerde 
(SW2), is als gevolg van selectieve degradatie onevenredig 
zwaar getroffen. Voor wat het aardewerk betreft, is deze pe-
riode op de kruin grotendeels uit het bodemarchief verdwe-
nen.
Dit probleem speelt niet alleen op P14, maar ook op andere 
SW-vindplaatsen die pas laat of helemaal niet overdekt ge-
raakt zijn met veen of klei.

Pre-Drouwener TRB-aardewerk op P14 en de relatie SW-TRB 
(paragrafen 5.4-5)
Een zeer kleine minderheid van het SW/Pre-Drouwener 
aardewerk kan met zekerheid (of grote waarschijnlijkheid) 
toegeschreven worden aan Pre-Drouwener TRB, op basis 
van typologie, lithostratigrafie of 14C-dateringen. Het gaat 
om 30 potindividuen, met touwversiering (touwpoortjes, 
zigzagmotieven, hals- en buikfranje) en groef- of diepsteek-
lijnen (als hals- en buikfranje), kraagflessen met relatief 
grote kraag- en randdiameters, bakplaten met vingertopin-
drukken, en bakplaten met opgetrokken randen/vlakke 
schaaltjes. Vanaf laag C komen Pre-Drouwener scherven 
structureel voor (naast aardewerk in de SW-traditie). Zij 
vertonen hoofdzakelijk N- of Z-voegen en zijn doorgaans 
granietgemagerd. Plantaardige magering en andere mage-
ringssoorten komen incidenteel voor.
Het Pre-Drouwener aardewerk komt in technologisch op-
zicht overeen met aardewerk in de SW-traditie. Wat de 
vorm betreft is het evenmin (afgezien van kraagflessen en 
bakplaten) van SW-aardewerk te onderscheiden. De versie-
ringstechnieken (touwindrukken uitgezonderd) zijn van 
SW bekend, en de motieven laten zich, voor zover zij niet 
identiek aan die van SW zijn, gemakkelijk afleiden uit SW-
motieven. De 14C-dateringen van het Pre-Drouwener aar-
dewerk overlappen met die van aardewerk dat duidelijk een 
voortzetting is van de SW-traditie.
De vele overeenkomsten met SW pleiten ervoor dat dit Pre-
Drouwener aardewerk een autochtone traditie is. Er zijn 
geen overtuigende argumenten voor import. Bovendien is 
het touwpoortjesmotief buiten het voormalige SW-versprei-
dingsgebied niet te vinden in contemporaine complexen. 
Dit rechtvaardigt de toewijzing van de meerderheid van het 
aardewerk uit lagen C-E aan de Pre-Drouwener TRB, in-
clusief het aardewerk in de SW-traditie, met bijvoorbeeld 
allerlei indrukken onder de rand.
Via Pre-Drouwen wortelt de TRB-Westgroep dus in SW. 
Pre-Drouwen is globaal te dateren tussen ca. 5100 en 4650 
BP (ca. 3900-3400 cal BC).

De TRB-Westgroep is niet ontstaan onder invloed van de 
TRB-Noordgroep (die eveneens ondenkbaar is zonder im-
pulsen vanuit laat SW2, zie verder). Wel zijn tussen beide 
TRB-groepen contacten geweest. Algemeen onderkend is 
bijvoorbeeld het belang van TRB-Noordgroep-impulsen 
voor het ontstaan van de Drouwener fase (TRB1).
Typologische en technologische elementen uit de SW-tra-
ditie zijn niet alleen overduidelijk herkenbaar in Pre-Drou-
wen, maar lijken voort te leven in de jongere fasen van de 
TRB-Westgroep. Het betreft diepe ronde indrukken onder 
de rand, knobbels op de schouder, biconische pottypen, om-
kering in voegrichting en, minder specifiek, het incidenteel 
voorkomen van plantaardige magering. Ook Pre-Drouwener 
elementen zoals touwindrukken, kraagflessen, bakplaten 
en trechterbekers komen nog voor in het jongere TRB.

SW-fasering (paragrafen 5.6-7)
Aanvaarding van Pre-Drouwen als de vroegste TRB-West-
groep-fase impliceert bijstelling van de SW-fasering. De 
Pre-Drouwener TRB komt in de plaats van wat voorheen 
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als Laat-SW (of SW3 of SW4) werd aangeduid. De SW-in-
deling wordt dan als volgt:
– SW1: ca. 6000-5600/5500 BP (ca. 4900-4400 cal BC);
– SW2: ca. 5600/5500-5100 BP (ca. 4400-3900 cal BC).

Voor de IJssel/Vecht/Eem-groep van SW, waartoe P14 be-
hoort, is de typesite voor SW1 de vindplaats Hoge Vaart 
(minerale magering; vooral H-voegen; ronde, puntig-ron-
de en (weinig geprononceerde) knobbelbodems; S-profie-
len, incidenteel biconische profielen, incidenteel knobbels; 
grotendeels onversierd, afgezien van indrukken op de rand). 
SW2 lijkt onderverdeeld te kunnen worden. De typesite 
voor vroeg/gevorderd SW2 is Swifterbant-S3 (merendeels 
plantaardige magering, ook wel gemengd met minerale ma-
gering; ronde, puntig-ronde en knobbelbodems; vooral S-
profielen, incidenteel oortjes en knobbels; vooral versiering 
op de hals/schouder en op de binnenkant van de rand, ook 
wel op de rand, incidenteel onder de rand en vlakdekkende 
versiering). Voor laat SW2 is P14 met laag B de typesite 
(vooral plantaardige magering gemengd met minerale ma-
gering; ronde, puntig-ronde en vlakke bodems; met name 
S-profielen; soms met oortjes en knobbels; vooral versie-
ring op en onder de rand, incidenteel aan de binnenkant 
van de rand, ook wel op de schouder/grootste buikomvang 
en vlakdekkende versiering).

SW/Pre-Drouwen en de aangrenzende contemporaine cultuur-
groepen (paragraaf 6.1)
Hoewel men niet blind geweest is voor verschillen tussen 
SW en Ertebølle, zoals het ontbreken van lampen in SW, 
werd SW met name vanwege de knobbelbodems toch lang 
gezien als een Nederlandse Ertebølle-variant. Dit is niet te-
recht. De technologische en typologische verschillen zijn 
aanzienlijk. Ertebølle-aardewerk is dikwandiger, heeft een 
in SW onbekend voegtype, is niet gepolijst en de grootste 
buikomvang zit lager, wat Ertebølle-potten een heel ander 
aanzien geeft. Er zijn afgezien van knobbelbodems (waarbij 
de knobbels niet zoals bij SW als applique aangezet zijn) 
geen overtuigende morfologische raakvlakken, knobbels en 
oortjes ontbreken, en versiering is veel schaarser, met an-
dere motieven en andere voorkeuren voor de plaats op de 
pot.
Verschillen zijn er ook met het aardewerk van de cultuur-
reeks in het aangrenzende zuidoostelijke gebied (Rijnland 
en omgeving): Grossgartach, Planig-Friedberg, Rössen, 
Bischheim en Michelsberg, samen aangeduid als de Donau-
ländische Tradition. Bij het SW-aardewerk is vaak een een-
voudiger opbouwtechniek (H-voegen) gebruikt, het kent 
veel minder vormen, bezit knobbelbodems die in de Donau-
ländische Tradition afwezig zijn, is minder versierd, maakt 
over het algemeen een veel grovere indruk, en diende niet 
als grafgift. Toch bestaan er ook goede raakvlakken op tech-
nologisch en typologisch gebied. Die zijn er vooral met het 
(op Randkerbung na) meestal onversierde nederzettings-
aardewerk uit de Donauländische Tradition, dat in de lite-
ratuur wat overstraald is door het fijne, rijk versierde aarde-
werk uit graven. De overeenkomsten tussen dat nederzet-
tingsaardewerk (hoofdzakelijk Vorratsgefässe, Kugelbecher 
en Schüsseln) en SW-aardewerk zijn opmerkelijk, zowel in 

vorm als in wanddikte en wandopruwingstechnieken (Besen-
strich, besmeten wandoppervlak). Knobbels en Ösen, in de 
Donauländische Tradition veel toegepast, komen ook in SW 
voor. Technologische overeenkomsten zijn de voeg-omke-
ring bij N- en Z-voegen en de zeer specifieke wijze waarop 
knobbels bevestigd werden aan de potwand. Parallellen zijn 
er ook in locatie, techniek en motieven van versiering.
Het ziet ernaar uit dat de Donauländische Tradition voor de 
SW-gemeenschappen een belangrijke inspiratiebron is ge-
weest. Dit neemt niet weg dat SW nadrukkelijk een eigen 
karakter heeft gehad, met eigen voorkeuren, gebaseerd op 
keuzen binnen de eigen culturele context. Naast ontvanke-
lijkheid voor nieuwe elementen is een zeker conservatisme 
kenmerkend voor het SW-aardewerk. Nieuwe mode-impul-
sen, van binnen of van buiten, hebben geleid tot aanvullin-
gen op het vormen- en versieringsrepertoire, maar veel oude 
karakteristieken bleven zeer lang behouden. Daaronder be-
vinden zich versieringselementen uit de Donauländische 
Tradition die in hun oorsprongsgebied allang in onbruik 
waren geraakt.

Het ontstaan van TRB uit SW (paragraaf 6.2)
Hierboven is al betoogd dat Pre-Drouwen in SW wortelt. 
Een belangrijk argument vormt het aardewerk, maar ook 
bijvoorbeeld de rituele deposities en collectieve begravin-
gen van de TRB-Westgroep zijn op SW-tradities terug te 
voeren. De ontwikkeling van SW naar TRB-Westgroep is 
zeer geleidelijk verlopen.
P14 heeft een fraaie tegenhanger in het aardewerkcomplex 
van de Nedersaksische vindplaats Hüde I aan de Dümmer, 
dat uitgebreid is gepubliceerd door Kampffmeyer (1991). 
De SW-component hierin is nog veel groter dan Kampff-
meyer onderkend heeft. Hij had voor SW plaats ingeruimd 
in zijn oudste bewoningsfase. Met nieuwe kennis van met 
name het aardewerk van P14 is echter het overgrote deel 
van het aardewerk van Hüde I aan SW/Pre-Drouwen toe te 
wijzen, ook dat uit Kampffmeyers jongere fasen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor het veronderstelde Ertebølle, Rössen en 
wat als een late lokale Bischheim-ontwikkeling werd be-
schouwd. Daarnaast zijn te Hüde veel Bischheim-importen 
aanwezig, wat terug te voeren is op de relatieve nabijheid 
tot Bischheim-nederzettingen.

Kampffmeyers ideeën over de aardewerkontwikkeling naar 
TRB werden deels beïnvloed door het ontwikkelingsmodel 
van Schwabedissen (1979b). Schwabedissen veronderstel-
de te Hüde I, en elders in Noordwest-Duitsland, het be-
staan van een langer voortlevende lokale Bischheim-groep, 
de Dümmer-Gruppe, die onder invloed van, en parallel 
aan Michelsberg de aanzet zou hebben gegeven tot TRB. Dit 
zou bijvoorbeeld blijken uit vroege “Trichterbecherelemen-
te” (allerlei indrukken, waaronder touwindrukken, onder 
de rand en soms aan de binnenkant van de rand) in deze 
Dümmer-Gruppe.
Volgens Kampffmeyer verliep de ontwikkeling naar TRB, 
te Hüde I en in Nedersaksen, via een formatieve/vroegste 
TRB-fase (met “Bischheimvariante”, een deelverzameling 
van Schwabedissens Dümmer-Gruppe), een TRB-fase A/
B en een TRB-fase C. Die laatste fasen zouden, zoals zijn 
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terminologie ook aangeeft, een ontwikkeling vormen min 
of meer parallel aan die van de vroege TRB-Noordgroep. 
Kampffmeyers ontwikkelingsschets is niet stratigrafisch te 
onderbouwen en ook volgens hemzelf hypothetisch. Zijn 
toewijzingen van aardewerk aan de door hem onderschei-
den fasen zijn bovendien regelmatig conflicterend.
In de ogen van Kampffmeyer speelde Michelsberg in Hüde 
I hooguit een geringe rol. Daarom bleef Michelsberg buiten 
beschouwing in zijn TRB-ontwikkelingsmodel. Toch bezit 
Hüde’s aardewerk kenmerken die te herleiden zijn tot MK-
invloeden (oppervlakteruwing, duidelijke schouder/halsover-
gang, randdiameters die groter zijn dan de grootste buikom-
vang, voorkeur voor versiering onder de rand, Arkadenrän-
der/Tupfenleisten, Ösenflaschen, en Ösenkranzflaschen en 
ook bakplaten). Daarom is Schwabedissens gedachte aan 
Michelsberg-impulsen bij de ontwikkeling naar TRB, die 
niet alleen te Hüde I, maar ook elders in Noordwest-Duits-
land herkenbaar zijn, aannemelijk. Schwabedissen (1979c, 
172) noteerde welhaast profetisch “dass man den Eindruck 
gewinnt, als sei in Norddeutschland eine bislang nicht hin-
reichend erfasste Kulturgruppe verbreitet gewesen, die in 
erheblichem Masse an der Neolithisierung des Nordens be-
teiligt war”. Die Kulturgruppe zal SW zijn, toen nog onvol-
doende bekend. Veel van Hüde’s aardewerkkenmerken die 
door Schwabedissen verbonden werden aan de Dümmer-
Gruppe (met TRB- en Michelsberg-achtige elementen), en 
door Kampffmeyer aan hetzij zijn formatieve fase (met 
Bischheim-varianten), hetzij zijn vroegste TRB-fase (met 
TRB A/B), zijn eveneens van P14 bekend, en wel uit late 
SW2-context (laag B). Andere (waaronder touwpoortjes 
zoals op P14) zijn aan Pre-Drouwen te verbinden. Voor 
Hüde I mag daarom dezelfde ontwikkeling van SW naar 
TRB-Westgroep aangenomen worden als voor P14. Net zo-
min als voor P14 zijn te Hüde I binnen de Pre-Drouwener 
fase betrouwbare ontwikkelingsstadia aan te geven. Naast 
Pre-Drouwener versieringstypen en aardewerkvormen die 
ook op P14 voorkomen, geeft Hüde I aanvullingen op de 
inventaris van deze fase. Het gaat om scherven met Wickel-
schnur-indrukken, trechterbekers met knobbels op de 
schouder, Ösenkranzflaschen, mogelijk Ösenbecher, Ösen-
flaschen met vier verticale oortjes op de grootste buikom-
vang en amforen/flessen van het type Klenzau/Hüde I. 
Toekomstige vondsten moeten uitwijzen of deze aanvullin-
gen alleen kenmerkend zijn voor het oostelijke deel van het 
Pre-Drouwener verspreidingsgebied.

De TRB-Westgroep is de enige TRB-groep met een aarde-
werktraditie die teruggaat op een autochtone bron. De ba-
kermat voor TRB bevindt zich daarom in het voormalige 
SW-gebied. Het aardewerk van laat SW2 ligt niet alleen 
aan de basis van dat van Pre-Drouwen (dat op zijn beurt de 
inspiratiebron vormde voor het aardewerk van de Vlaardin-
gencultuur). Het late SW2-aardewerk, waarin onder meer 
Bischheim- en Michelsberg-elementen verenigd zijn, en met 
zowel ronde als vlakke bodems, komt ook in aanmerking als 
de enige directe inspiratiebron voor het aardewerk van de 
verschillende vroege TRB-Noordgroepen. SW fungeerde 
als doorgeefluik van allerlei neolithische verworvenheden 
naar het voormalige Ertebølle-gebied. Via het Ertebølle-ge-

bied bereikten deze nieuwe impulsen de late Janisławice-
cultuur in Polen, waardoor de TRB-Oostgroep ontstond.
Figuur 6.2 vat de relaties tussen de Donauländische tradi-
tion, SW en TRB samen.

Drouwener en Havelter TRB-aardewerk op P14 (hoofdstuk 7)
P14 heeft scherven van ruim 70 potindividuen opgeleverd 
die toegewezen kunnen worden aan de Drouwener en Ha-
velter TRB (TRB1-7). Het betreft vooral scherven van trech-
terbekers, maar ook van bakplaten, kraagflessen, kommen, 
halskommen, een emmer, een terrine, een trechterbeker-
kopje en mogelijk nog van andere typen. Voor veel trechter-
bekers, bakplaten en kraagflessen is echter niet alleen een 
toewijzing aan Drouwen of Havelte, maar ook aan Pre-
Drouwen typologisch en lithostratigrafisch mogelijk. Bij 
deze categorie is vooral op technologische, en soms op ty-
pologische gronden onderscheid gemaakt tussen een ver-
moedelijk Pre-Drouwener contingent en jonger TRB.
In elk geval is de vindplaats bewoond/bezocht tijdens TRB3-
4 en TRB7. Aanwezigheid in TRB1-2 en TRB5-6 is moge-
lijk, maar typologisch niet te bewijzen.

EGK-aardewerk op P14 (hoofdstuk 8)
Het vroege bekeraardewerk van P14 omvat scherven van ten 
minste 80 potindividuen van EGK-fijne waar (standvoet-
beker- en AOO-typen; bij die laatste vooral AOC-bekers) 
en, minder vaak herkend, EGK-grove waar (golfbandpot-
ten, vingertoppotten en EGK-bekerpotten). EGK-bekerpot-
ten laten zich conform de fijne-waartypologie onderverdelen 
in SVB- en AOO-bekerpotten. Op basis van het aardewerk 
is onduidelijk tot welke door Van Ginkel & Hogestijn (1997) 
veronderstelde regionale EGK-groep P14 (en de Noordoost-
polder) gerekend zou moeten worden.
Het is op typologische gronden niet uit te sluiten dat P14 
bezocht is gedurende EGK1-3, terwijl aanwezigheid gedu-
rende EGK4 zeker is.

KB-aardewerk op P14 (hoofdstuk 9)
Het bestaan van een Midden-Nederlandse en een Noord-
oost-Nederlandse klokbekergroep wordt onderschreven. De 
aardewerkontwikkelingen in beide regionale groepen lijken 
echter veel meer overeen te komen dan Lanting (2007/08) 
veronderstelde. De bestaande typologieën voor klokbekers 
zijn lastig toepasbaar op een sterk gefragmenteerd vondst-
complex zoals dat van P14. In deze studie is om praktische 
redenen onderscheid gemaakt tussen Vroeg-KB (met mari-
tieme en epi-maritieme typen) en Laat-KB (met Veluwse 
en andere late typen). Er blijft een restcategorie over, met 
KB-scherven die niet zeker aan hetzij Vroeg-, hetzij Laat-
KB verbonden kunnen worden, en met 2Ic-scherven. Het 
gaat om scherven van ten minste 200 klokbekers en ruim 
100 potbekers.
Mede vanuit de oude gedachte dat de grove bekerwaar, de 
bekerpotten, uitvergrote bekers zijn, waarin dezelfde typo-
logische ontwikkelingen te herkennen zijn als in de fijne 
waar, kan voor de grove KB-waar (potbekers) een ontwik-
kelingsreeks worden geconstrueerd (tabel 9.3). Deze geldt 
voor zowel de Midden-Nederlandse als de Noordoost-Ne-
derlandse klokbekergroep. De ontwikkeling voert van (ver-
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onderstelde) zonepotbekers, via afgerond-drieledige potbe-
kers, en achtereenvolgens (en deels overlappend) halspot-
bekers, gordelpotbekers en trompetpotbekers naar potbeker-
derivaten – die laatste komen nog in de vroegste WKD-fase 
voor en zijn later vervangen door uniform-versierde WKD-
bekerpotten.
P14’s gereconstrueerde potbekers zijn evenwel zelden met 
zekerheid aan een specifiek potbekertype toewijsbaar.
In technologisch opzicht (magering en wanddikte) sluiten 
de vroege klokbekers van P14 aardig aan op de EGK-be-
kers, en de potbekers op de grove EGK-waar. Van vroege 
naar late klokbekers is in de magering een trend naar ver-
groving bespeurbaar.
De lithostratigrafie van P14 biedt enig houvast voor de 
klokbeker- en potbekerchronologie.
Op P14 komen zowel kenmerken voor die geassocieerd wor-
den met de Midden-Nederlandse als, zeldzamer, met de 
Noordoost-Nederlandse klokbekergroep. Eenduidige toe-
wijzing aan één van beide groepen is niet goed mogelijk. De 
vindplaats biedt een ongeëvenaard breed scala aan vroege 
en late klokbeker- en potbekertypen. Typologische hiaten 
zijn er niet. Daarom wordt continue (permanente) aanwe-
zigheid op de vindplaats verondersteld.

WKD-aardewerk op P14 (hoofdstuk 10)
Voor het WKD-aardewerk is een aangescherpte fasering 
met bijbehorende sites en criteria gepresenteerd (zie para-
graaf 10.11 voor een dateringsvoorstel voor de WKD-fa-
sen). Dankzij P14 is de WKD-fasering op hoofdlijnen chro-
nostratigrafisch te onderbouwen (zie fig. 10.4).
Aan WKD1 is met zekerheid alleen een tiental wikkel-
draadversierde bekers toe te wijzen, al zijn er tevens enkele 
klokbekers en potbekers/potbekerderivaten die waarschijn-
lijk gelijktijdig zijn. P14’s WKD1-aardewerk is uit verschil-
lende grondlagen afkomstig en lijkt op grond daarvan on-
derverdeeld te kunnen worden in vroeg en laat WKD1. Dit 
onderscheid lijkt tevens op technologische gronden verde-
digbaar.
WKD2 is eveneens vertegenwoordigd met wat wikkeldraad-
versierde voorbeelden. Ook voor deze fase zijn enkele mo-
gelijke voorbeelden voorhanden van de contemporaine on-
versierde en anders versierde grove waar (potbekerderivaten 
en uniform-versierde WKD-bekerpotten).
P14 heeft voor WKD3 (anders dan voor de eerdere WKD-
fasen) een min of meer gesloten vondstcomplex opgeleverd, 
waarin ca. 80 potindividuen vertegenwoordigd zijn. Daar-
door is voor deze fase wel een goed beeld van het ‘complete’ 
servies voorhanden. Het is het grootste WKD3-complex dat 
tot dusver bekend is. Dit materiaal laat zich lithostratigra-
fisch nader onderverdelen, wat enig zicht op de aardewerk-
tendensen binnen WKD3 verschaft.

Vanaf het vroegste WKD-aardewerk is sprake van een ont-
wikkeling naar versobering en vergroving. Deze komt tot 
uitdrukking in de versiering (toenemende onzorgvuldigheid 
in uitvoering, toenemende onderlinge afstand van de touw-
wikkelingen om een stempel, en grotere intervallen tussen 
de afzonderlijke stempelindrukken; vereenvoudiging in mo-
tieven; vereenvoudiging in versieringstechnieken, met een 

grote voorkeur voor wikkeldraadindrukken en, kenmerkend 
voor WKD3, touwversiering op en aan de binnenkant van 
de rand). Vergroving blijkt ook uit technologische aspecten 
(meer en grovere magering, dikwandiger). P14 doet voorts 
vermoeden dat richels en zigzagversiering in de loop van 
WKD3 in onbruik geraakt zijn, en dat gaatjes onder de rand 
vervangen werden door ronde indrukken onder de rand, 
vaak samengaand met een Lochbuckel. Tijdens WKD3 
lijkt nog geen sprake van een tendens naar een groter aan-
deel onversierd aardewerk.

Binnen het WKD-verspreidingsgebied bestaan aanzienlijke 
regionale verschillen; niet zozeer in de aardewerktypologie, 
maar wel in het tijdstip van de overgang van WKD naar 
HVS. In de duinstreek, in het zuiden en in het rivierenge-
bied vond die overgang al vroeg in WKD3 plaats. In de 
Noordoostpolder en boven de grote rivieren tot in Overijs-
sel gebeurde dit aan het einde van die waarschijnlijk lang-
durige fase. Op grond van het bekende gegeven dat in het 
noordoosten van het land alleen het jongste HVS-aarde-
werk (Drakenstein- en Laren-achtige typen) voorkomt, wordt 
alleen daar een grotendeels onversierde fase vermoed, 
WKD4, met Gasteren als typesite. Deze fase kan zo’n an-
derhalve eeuw geduurd hebben maar moet nog nader on-
derbouwd worden.

HVS en later prehistorisch aardewerk op P14 (hoofdstuk 11)
Noordelijk van de zandrug op P14 is een Larenpot gevon-
den. De vindplaats zelf heeft nog fragmenten van een pot 
uit de Vroege IJzertijd opgeleverd. Dit is het jongste prehis-
torische aardewerk van P14.

Hoofdstuk 12 geeft een samenvattend typochronologisch 
overzicht van P14’s aardewerk (zie fig. 12.1 en tabel 21.1).

Deel III – Hoofdstukken 13-14

In deel III wordt ingegaan op landschappelijke aspecten en 
op de lithostratigrafie op en rond P14.

Landschapselementen (hoofdstuk 13)
De vindplaats, op het oostelijke uiteinde van de zandrug 
van Schokland, is relatief goed bewaard gebleven dankzij 
de beschermde ligging in de luwte van het latere eiland 
Schokland (zie fig. 13.1-2). Desondanks is vooral de kruin 
aangetast, door recente agrarische activiteiten. Maar ook in 
het verleden is sprake geweest van erosie, met name in de 
oeverzone. De belangrijkste bron van erosie is de Vecht ge-
weest, de rivier die direct oostelijk van de zandkop op P14 
stroomde en herhaaldelijk een nieuwe geul heeft gevormd 
(zie tabel 13.1 en fig. 13.3). Zo is bij de vorming van de 
Unio-II-geul de eerdere oeverzone bijna compleet opge-
ruimd. Op zijn beurt zijn de Unio-II-bedding en bijbehoren-
de oeverzone zo goed als geheel verdwenen bij de vorming 
van de Oude-Detritusgeul. Van die laatste is de oeverzone 
grotendeels opgeruimd bij het onstaan van de Cardium-
geul. Deze geulverleggingen en geulinsnijdingen hingen 
nauw samen met kustontwikkelingen in Noord-Holland.
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Stratigrafie (hoofdstuk 14)
Inzicht in de aard, de onderlinge relatie en de datering van 
de grondlagen van P14 was nodig om de bewoningsgeschie-
denis verder te kunnen ontrafelen en om grondsporen en 
milieu-analyses aan een periode te kunnen verbinden. De 
laagopbouw  is zeer complex (zie bijlage I). Voor het identi-
ficeren, interpreteren, en dateren van de grondlagen is ge-
bruik gemaakt van gegevens uit de literatuur over lagen die 
ook elders in de polder voorkomen, en van de regionale 
grondwatercurve (zie fig. 14.1), stratigrafische observaties, 
en 14C-gedateerde grondsporen en artefacten. Uitgaande 
van de principes van ‘potpiek’ en ‘cultuurpiek’ levert de 
aardewerkinhoud van de grondlagen belangrijk daterend 
houvast (zie tab. 14.1). De onderscheiden lagen zijn gede-
tailleerd voorgesteld. Zij konden vaak gecorreleerd worden 
met ontwikkelingen elders in de Noordoostpolder en in het 
Noord-Hollandse kustgebied. Op grond van de ter be-
schikking staande gegevens zijn de lagen meer of minder 
nauwkeurig gedateerd.
Een ruimtelijk beeld van de laagopbouw verschaft fig. 14.5. 
In fig. 14.8 en tabel 14.3 is de essentie van de lithostratigra-
fie samengevat. Fig. 14.9 geeft de relevante 14C-dateringen 
en de koppeling met de archeologische perioden.
De stratigrafie op en rond P14 is grotendeels bepaald door 
een continu proces van (re-) sedimentatie van detritusgyttja 
en, incidenteel, klei. Dit proces werd periodiek onderbro-
ken door soms zware erosie. Met het stijgen van het gemid-
delde rivierwaterpeil werd sediment telkens hoger op de 
zandkop afgezet en kregen ook de hogere delen meer te lij-
den van erosie. Nadat de Vecht in de loop van de Bronstijd 
al ver oostelijk van de vindplaats een nieuwe route ging vol-
gen via een reeks ondiepe meren, kon de geul bij P14 ver-
landen. Het terrein op P14 raakte met broekbos overgroeid, 
waardoor het nauwelijks of niet meer toegankelijk was.
De consequenties van de ingewikkelde sedimentatie- en 
erosiegeschiedenis zijn voor elke archeologische periode op 
P14 anders geweest. Natuurlijk hebben de diverse erosie-
momenten negatieve gevolgen gehad voor het archeologisch 
bodemarchief op P14. Maar de sedimenten verschaffen 
tijdshorizonten, waardoor grondsporen en vondsten uit ver-
schillende perioden van elkaar onderscheiden kunnen wor-
den. Bovendien waren langs de flanken en in de oeverzone 
nog enkele grondlagen aanwezig met nauwelijks geconta-
mineerde vondstcomplexen.

Deel IV – Hoofdstukken 15-18

In deel IV staan de belangrijkste grondspoorcategorieën en 
structuren centraal. Deze worden uitgebreid afzonderlijk 
besproken en bediscussieerd om een koppeling aan een be-
paalde bewoningsperiode mogelijk te maken. De grondspo-
ren die niet in dit deel aan bod komen, zijn op basis van 
stratigrafie of op grond van andere overwegingen relatief 
eenvoudig toewijsbaar.

Graven en bijbehorende grondsporen (hoofdstuk 15)
P14 heeft zekere en mogelijke graven opgeleverd, enkele bij-
behorende palen en vuurkuilen, een paar mogelijke grafgif-

ten, en voorts wat losse menselijke skeletelementen. Zij zijn 
aan verschillende perioden toegewezen op grond van 14C-
dateringen van tandemail, hout en houtskool, en op basis 
van dodenhouding, bijgaven, oversnijdingen, conserverings-
toestand van skeletten, aan- of afwezigheid van hout en ge-
laagdheid in de grafkuilen, en de mate van zichtbaarheid 
van de grafkuilen (zie tab. 15.1).

De SW/Pre-Drouwener component omvat slecht of nauwe-
lijks bewaard gebleven resten van volwasssenen (waar-
schijnlijk zowel mannen als vrouwen) en kinderen. Zij zijn 
afkomstig van individuele graven, één of enkele meervou-
dige begravingen (waaronder een collectief graf met ten-
minste zes individuen), en van één of meer schedelbegra-
vingen. Van bijgiften lijkt geen sprake, met als mogelijke 
uitzonderingen een hoofdtooi, een stuk gewei en misschien 
bloemen. Ook de mogelijke graven, met op zijn best vage 
verkleuringen (restanten van lijksilhouetten?), horen in SW/
Pre-Drouwen thuis. De meeste van deze zekere en moge-
lijke graven lagen in een grafveldje in het oosten van de 
vindplaats. Een mogelijk dubbelgraf bevond zich tientallen 
meters westelijker.

Een bij het grafveld gelegen matig geconserveerd, verstoord 
hurkgraf zonder bijgaven kan tot de Drouwener of eventu-
eel Havelter TRB gerekend worden.

Aan het Laat-Neolithicum, in elk geval aan Laat-EGK, zijn 
enkele matig geconserveerde skeletten van mannen en een 
vrouw in vlakgraven toe te schrijven, en voorts een kring-
greppel met een centrale kuil, vermoedelijk een grafheuvel-
restant. Dit grafveldje oversneed de eerdere begravingen.
De laatneolithische bijgaven bestaan uit een 1d-bekertje, 
vuurstenen artefacten en een knuppel van taxushout. Mis-
schien is een pseudo-Grand-Pressigny-dolk een bijgift, 
verspoeld uit de grafheuvel. Uitzonderlijk was de aanwezig-
heid van (slecht geconserveerde) houtstructuren in deze 
graven. Deze wijzen op grafkamertjes met gevarieerde bo-
dem- en wandbekledingen en afdekkingen. Voor delen van 
deze constructies was incidenteel gebruik gemaakt van stok-
ken, maar meestal werden schors en vlechtwerk toegepast.
Het laatneolithische grafveldje aan de rivier (en in het bij-
zonder de grafheuvel) lijkt gemarkeerd geweest te zijn met 
enkele palen, waarvan er één zeer fors was. Twee vuurkui-
len zijn met dit grafveld geassocieerd. Vuurkuilen vormen 
een structureel verschijnsel bij graven, dat minder zeld-
zaam is geweest dan menigeen denkt. Zij zijn te dateren 
vanaf (Laat-) EGK tot ten minste in Vroeg-WKD. In de 
Midden-Bronstijd komen zij in elk geval niet meer voor. 
Vuurkuilen hoeven geen rol gespeeld te hebben in het graf-
ritueel voor een specifieke dode. Wel lijkt de fysieke nabij-
heid tot de voorouders (graven) een vereiste geweest te zijn.

Paalsporen en huisplattegronden (hoofdstuk 16)
De paalsporen van P14 zijn aan bewoningsperioden toege-
wezen op grond van diepteligging, mate van zichtbaarheid, 
aan- of afwezigheid van gelaagdheid en onverkoold hout, 
aardewerkinhoud en oversnijdingen. Verreweg de meeste 
horen thuis in de periode SW/Pre-Drouwen, en daarbin-
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nen, gelet op de mageringskarakteristieken van het aarde-
werk (overwegend granietmagering), vermoedelijk in Pre-
Drouwen. Dit beeld kan echter vertekend zijn als gevolg 
van selectieve degradatie. Een SW2-datering van (een 
deel) van de paalsporen blijft dan ook mogelijk. In de paal-
sporenzwerm zijn op de kruin twee plattegronden herkend 
van zuidwest-noordoost gerichte, tweeschepige huizen, 12-
13 m lang en 5,5-7 m breed, met een rechthoekig of trape-
zoïdaal grondvlak, licht uitgebogen of rechte wanden en 
een onderverdeling in een voor- en achtervertrek. Met 
moeite zijn nog twee andere plattegronden van hetzelfde 
type te ontwaren, maar deze reconstructies zijn twijfelach-
tiger. Dit huistype heeft raakvlakken met huizen uit de Do-
nauländische Tradition.

Neolithische akker (hoofdstuk 17)
Een groot deel (0,25-0,5 ha) van de dekzandkop op P14 
was afgedekt met een akkerlaag die oorspronkelijk 15 tot 
incidenteel 20 cm dik geweest zal zijn. De vele eergetouw-
krassen zijn terug te brengen tot vijf patronen en ten minste 
14 verschillende ploeggangen. Dankzij aardewerkinhoud, 
oversnijdingen, de uitwigdiepte van de akkerlaag en eerge-
touwkrassen, en afdekking door een indirect gedateerde 
grondlaag is de gebruiksduur van de akker in te schatten; 
waarschijnlijk vanaf Laat-EGK tot in Laat-KB (tussen ca. 
4050 en 3750 BP; ca. 2550-2200 cal BC).

Greppels (hoofdstuk 18)
Het westelijke greppelsysteem, ten westen van de net ge-
noemde akker, bestond uit een tiental evenwijdige greppels 
die niet alle tegelijkertijd open gelegen zullen hebben. Het 
heeft op dezelfde plaats een opvolger gehad. Het oostelijke 
systeem, aan de noordrand van de akker, bestond slechts 
uit twee parallelle greppels. Mogelijk flankeerde het ooste-
lijke systeem een paadje dat vanaf de rivieroever westwaarts 
voerde, en daar via het westelijke systeem, vermoedelijk een 
drainagesysteem in een voorde-achtige laagte, aansloot op 
de hogere delen van de zandrug van Schokland. Beide grep-
pelsystemen zijn onder meer op basis van oversnijdingen, 
stratigrafie en hoogteligging in KB te plaatsen, en zijn om-
streeks 3750 BP (ca. 2200 cal BC) afgedekt door afgespoeld 
zand. Het westelijke systeem werd daarna hersteld, en is in 
Laat-KB en mogelijk nog tot in WKD in gebruik geweest 
(uiterlijk tot ca. 3450 BP; ca. 1750 cal BC).

Deel V – Hoofdstukken 19-25

In deel V is per periode de bewoningsgeschiedenis van P14 
gepresenteerd. In hoofdstuk 19 is de aanpak beschreven. 
Hieronder worden voor elke periode alleen de hoofdele-
menten genoemd.

Bewoning op P14 tijdens SW en Pre-Drouwen (hoofdstuk 20)
De zandkop op P14 lag ten tijde van SW/Pre-Drouwen hoog 
en droog in een aanvankelijk bosrijk gebied, waarin gaan-
deweg zeggenvegetaties een grotere rol gingen spelen. Op 
de zandkop zijn graven en mogelijke graven, een rituele de-
positie in de vorm van een complete Ösenbecher, kuilen, 

paalsporen die deels aan huisplattegronden toe te wijzen 
zijn, en runderhoefindrukken aangetroffen. Deze grond-
sporen bevonden zich bijna zonder uitzondering in het cen-
trale en oostelijke deel van het opgegraven terrein (zie fig. 
20.4). Voorts behoren vele tienduizenden vondsten tot deze 
periode. Het gaat om aardewerk, vuursteen, natuursteen, 
artefacten van bot en gewei, botresten van wilde en gedo-
mesticeerde zoogdieren, en (minder dan verwacht) van vis-
sen en vogels, en voorts plantaardige resten, onder meer 
van verzamelde planten en van graan. Dankzij de gerecon-
strueerde chronostratigrafie in wp. 89-17 (zie hoofdstuk 4) 
bestaat enig zicht op de globale diachrone trends; niet al-
leen in het aardewerk, maar ook binnen de overige materi-
aalcategorieën en de voedseleconomie. Op P14 is buiten 
wp. 89-17 het materiaal uit SW1, SW2 en Pre-Drouwen 
vermengd, deels met jongere vondsten, en daarom niet of 
zelden nader aan een fase toewijsbaar.
Het is op basis van 14C-dateringen en typologische aanwij-
zingen (met name materiaal uit laag A) aannemelijk dat 
P14 al vanaf het begin van SW1 regelmatig bezocht werd; 
een voortzetting van de mesolithische gebruikstraditie. 
Aan deze vroegste SW-fase zijn echter nauwelijks specifieke 
vondsten, en geen enkel grondspoor, met zekerheid te ver-
binden. Betrouwbare uitspraken over frequentie, duur, en 
aard van de bewoning, het activiteitengamma en de midde-
len van bestaan zijn daarom niet mogelijk. Concrete aan-
wijzingen voor de aanwezigheid van graan en gedomesti-
ceerde dieren ontbreken (en zijn gelet op de bevindingen 
elders ook niet te verwachten). De ongrijpbaarheid van deze 
bewoningsperiode hangt samen met de volledige erosie van 
de contemporaine oeverzone (die van de Unio-I-geul). Voor 
het oudste traject van SW2 speelt hetzelfde probleem.
Pas op de bewoning vanaf ca. 5400 BP (ca. 4300 cal BC) is 
wat meer greep te krijgen, dankzij de oudst gedateerde gra-
ven die rond die tijd aangelegd zijn, en vooral dankzij ma-
teriaal uit laag B. Dat zal in hoofdzaak gedeponeerd zijn 
tussen ca. 5250 en 5000 BP (ca. 4050-3800 cal BC). Daar-
mee vormt laag B het enige bekende grote vondstcomplex 
voor laat SW2. Tijdens SW2 was op P14 sprake van de aan-
wezigheid van een complete gemeenschap, met zowel vol-
wassenen als kinderen. De voedseleconomie was gebaseerd 
op jacht (met name op bever en edelhert), en op visserij en 
verzamelen, op veehouderij (rund en varken) en vermoede-
lijk ook op lokale akkerbouw – men beschikte in elk geval 
over graan. Er zijn indicaties voor een breed spectrum aan 
deels seizoensgebonden activiteiten, uitgevoerd in het 
voorjaar, de zomer en de herfst. Winteraanwezigheid is las-
tig aantoonbaar, maar niet uitgesloten. Mogelijk dateren de 
huisplattegronden van P14 (deels) reeds uit SW2. Zij wij-
zen op substantiële constructies. Vermoedelijk is de site 
vanaf ca. 5400 BP (ca. 4300 cal BC), in de loop van SW2, 
tot ver in de Pre-Drouwener TRB in gebruik geweest als 
permanente nederzetting. De vindplaats lijkt het hart ge-
vormd te hebben van een territorium dat zowel vanuit P14 
werd geëxploiteerd, als vanuit tijdelijke kampementen (sa-
tellieten). Die laatste lagen met name op naburige rivier-
duintjes en oeverwallen.
De aanwijzingen uit de Pre-Drouwener fase pleiten voor een 
voortzetting van hetgeen voor SW2 is geschetst, waarbij de 
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gedomesticeerde component (veehouderij en akkerbouw) 
belangrijker geworden lijkt te zijn. De jongste graven date-
ren uit vroeg Pre-Drouwen. Als de huizen niet al tijdens 
SW2 gebouwd waren, zullen zij uit de Pre-Drouwener fase 
dateren. Het is onduidelijk of in laat Pre-Drouwen aan de 
bewoning een voorlopig einde kwam, of dat deze zich on-
onderbroken voortzette tot in de Drouwener TRB (aange-
zien zekere TRB1-vondsten ontbreken).

Bewoning op P14 tijdens de Drouwener en Havelter TRB 
(hoofdstuk 21)
Ten tijde van de Drouwener en Havelter TRB bestond de 
omgeving van de zandrug van Schokland in hoofdzaak uit 
elzenbroekbos. Op P14 zijn geen natte sedimenten met ze-
kerheid aan die TRB-fasen te verbinden. Slechts een enkel 
graf en een mogelijke rituele depositie kunnen hiertoe be-
hoord hebben (zie fig. 21.3). Vondsten zijn relatief schaars; 
het betreft alleen aardewerk, naast enkele transversale pijl-
punten die ook ouder kunnen zijn. De interpretatie is van-
wege dit povere gegevensbestand lastig. Zou de zandrug 
van Schokland destijds permanent bewoond geweest zijn, 
dan moeten de sporen daarvan op P14 zo goed als geheel 
verdwenen zijn als gevolg van latere grondbewerking en 
erosie. Het is waarschijnlijker dat P14 destijds maar af en 
toe bezocht werd, in elk geval tijdens TRB3-4 en TRB7, op 
doorreis van het achterland naar de kust en vice versa, of in 
het kader van jachtexpedities. Dat P14 dan in tegenstelling 
tot eerdere perioden nauwelijks gebruikt is, zou terug te 
voeren kunnen zijn op ongunstige omgevingsfactoren, zo-
als de aanwezigheid van het omringende, uitgestrekte moe-
rasbos. Dat moet slecht toegankelijk geweest zijn en was 
bijvoorbeeld als weidegebied niet of nauwelijks geschikt.

Bewoning op P14 tijdens EGK en KB (hoofdstuk 22)
Tijdens EGK werd de directe omgeving van de vindplaats 
aanvankelijk nog gedomineerd door elzenbroekbos; later 
door slecht gedraineerde zeggenvegetaties. In de loop van 
EGK ontwikkelde zich een open landschap met redelijk ge-
draineerde zeggenvegetaties. Gedurende KB kreeg gaan-
deweg een gagelrijk berkenbroekbos de overhand. In het 
Laat-Neolithicum nam op P14 het terrein dat meestal 
droog stond, aanzienlijk af (vergelijk fig 22.4 en 22.5). Tot 
deze periode behoren een grafveld met bijbehorende palen 
en vuurkuilen, een akker, greppels, een oeverversteviging, 
enkele paalsporen, kleine ingravingen, staaksporen en sta-
ken, haarden met restanten van loopvlakken, een concen-
tratie kookstenen, grote (water)kuilen, hoefindrukken en 
mogelijk menselijke voetindrukken. De grondsporen be-
vinden zich zowel in het oosten als in het westen van het 
opgegraven terrein. De laatneolithische vondsten waren ver-
mengd met jonger en ouder materiaal. Er is vrij veel laat-
neolithisch aardewerk herkend. Verder zijn alleen enkele 
vuurstenen pijlpunten typologisch toewijsbaar aan deze pe-
riode. Andere, typologisch niet-dateerbare vondsten, zijn 
op grond van de stratigrafische context en de conserve-
ringstoestand zijn  aan het Laat-Neolithicum toegewezen: 
wat bewerkt hout, enkele artefacten van bot en gewei, zoog-
dierbot, weinig vogelbot, wat visbot en botanische resten 
(waaronder granen, verzamelde planten en houtskool).

P14 lijkt tijdens EGK1-3 slechts sporadisch bezocht ge-
weest te zijn. Vanaf EGK4 daarentegen zijn de aanwijzin-
gen voor menselijke aanwezigheid talrijk. Deze omslag lijkt 
het gevolg van landschappelijke veranderingen die de om-
geving opnieuw langdurig geschikt maakten voor perma-
nente bewoning. Die landschappelijke veranderingen han-
gen samen met de vorming van de Oude-Detritusgeul, 
waardoor het rivierdal van de Vecht na een periode van 
stagnatie weer goed gedraineerd werd.
Op P14 werd in EGK4 direct aan de oever een grafveldje 
aangelegd met hoofdzakelijk vlakgraven. Waarschijnlijk is 
toen ook een akker ontgonnen, die enkele eeuwen in ge-
bruik gebleven is. Helaas is het bot- en plantaardige mate-
riaal niet nader aan hetzij EGK, hetzij KB toe te wijzen, 
maar het ziet er naar uit dat men tijdens het Laat-Neoli-
thicum vooral leefde van de opbrengsten van akkerbouw en 
veehouderij – bot van huisdieren (rund, varken, schaap/geit) 
domineert over dat van wild (vooral bever, ook (edel)hert). 
De aanwijzingen voor visserij en jacht zijn schaarser. De wei-
nige indicaties voor verzamelen geven ongetwijfeld een zeer 
onvolledig beeld.
Het grafveld, dat tijdens Vroeg-KB gemarkeerd was met 
palen, werd in de loop van KB niet meer gebruikt, ook niet 
meer voor rituelen rond vuurkuilen. Voorts werd het akke-
ren op P14 opgegeven, waarschijnlijk als gevolg van het stij-
gen van de gemiddelde waterstand en vanwege overstro-
mingen. Een oeverversteviging en greppels zijn in verband 
te brengen met deze voortschrijdende vernatting. In de pe-
riodiek drooggevallen oeverzone werden haardjes aangelegd, 
en waarschijnlijk ook op de zandkop zelf. Dat gebeurde al 
toen de akker nog in gebruik was, maar ook daarna. Rond-
om die haardjes vonden allerlei buitenactiviteiten plaats. 
Enkele haardjes zijn ver westelijk aangetroffen. Zij wijzen 
op vergelijkbare activiteiten, maar dan in natte perioden, 
wanneer de oeverrand verder westelijk lag.
Het is aannemelijk dat het terrein op P14 gedurende Laat-
EGK en tijdens de gehele KB de periferie van een perma-
nente nederzetting vormde. De huizen en overige akkers 
lagen vermoedelijk verder westelijk op de zandrug van 
Schokland, op hoger terrein. Net als eerder zal de zandrug 
van Schokland het centrum geweest zijn van een territori-
um dat ook vanuit tijdelijk gebruikte satellietnederzettin-
gen werd geëxploiteerd.

Bewoning op P14 tijdens WKD (hoofdstuk 23)
Als gevolg van toegenomen getijdeninvloeden maakte het 
berkenbroekbos rond de zandrug van Schokland in WKD1 
en WKD2 plaats voor een rietrijke zeggenvegetatie. In de 
loop van WKD3 werd het riet dominerend. Aan het einde 
van WKD3 volgde een omslag naar zeggenvegetaties en 
broekbos. Het opgegraven terrein vormde gedurende de 
Vroege Bronstijd een dikwijls onder water staande oever-
zone (zie fig. 23.4 en 23.5). Aan WKD zijn palen, staken, 
stoofkuilen, resten van afgebrande vegetatie, haarden, loop-
vlakken, runderhoefindrukken en menselijke voetindruk-
ken toe te schrijven. De vondsten bestaan uit aardewerk, 
vuur- en natuursteen (dat nog op uitwerking wacht), arte-
facten van gewei en bot, overige zoogdierresten, nauwelijks 
vogelbot, relatief veel visresten, wat bewerkt hout, houts-
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kool en overige botanische resten van onder meer granen 
en verzamelde planten. De vondsten uit WKD1 en WKD2 
waren vermengd met ouder materiaal. Aan die vroege 
WKD-fasen is, afgezien van enkele grondsporen, alleen 
aardewerk te verbinden. WKD3-materiaal was wel strati-
grafisch te scheiden van oudere vondsten, zodat voor deze 
fase tevens betrouwbaar materiaal uit overige vondstcate-
gorieën voorhanden is.

Het bewoningsbeeld van de Vroege Bronstijd sluit naadloos 
aan op dat van Laat-KB, met aanwijzingen voor allerlei 
werkzaamheden rond haarden en stoofkuilen. Vermoede-
lijk was de hele oeverzone ooit bezaaid geweest met de res-
ten van zulke kortstondige activiteiten. De benodigde 
ruimte werd verkregen door de rietvegetatie af te branden. 
Hier werd ook vee gedrenkt. Het gaat om seizoensaanwe-
zigheid, voornamelijk in het zomerhalfjaar, in tijden met 
laag water. Vergelijkbare aanwijzingen zijn binnen het op-
gegraven terrein eveneens ver westelijk gevonden. Zij dui-
den op een zelfde soort gebruik, maar dan bij hogere water-
standen.
Het belang van de jacht (vooral op bever en edelhert) lijkt 
verder afgenomen te zijn, en dat van veehouderij (vooral 
rund, en verder varken en schaap/geit) gegroeid. Het vee 
liet men vermoedelijk in de omgeving van de zandrug van 
Schokland grazen op gronden die door riet af te branden 
geschikt gemaakt waren als weiden. Mogelijk speelde vis-
vangst in de Vroege Bronstijd een belangrijkere rol dan 
voorheen, maar deze indruk kan het gevolg zijn van betere 
conserveringsomstandigheden. Het aandeel van de verza-
melde component in de voedelvoorziening is zoals steeds 
moeilijk in te schatten. Men beschikte over graan.
Vermoedelijk lag in de Vroege Bronstijd ten westen van 
P14, op het hogere deel van de zandrug van Schokland, nog 
steeds een nederzetting, met huizen, akkers en graven, en 
was het exploitatiesysteem in essentie hetzelfde als in het 
Laat-Neolithicum. In de loop van WKD3 werden de ge-
bruiksmogelijkheden van het terrein op P14 steeds beperk-
ter door het stijgende gemiddelde waterpeil, het afnemen 
van fluctuaties hierin, en het ontstaan van een moerasbos. 
Aan het reguliere seizoensgebruik kwam in laat WKD3 ten 
slotte een einde.

Resten op P14 uit de Midden-Bronstijd en de IJzertijd (hoofd-
stuk 24)
Na de Vroege Bronstijd werd de omgeving van de zandrug 
een hoogveengebied te midden van uitgestrekte meren. De 
Vecht was als rivier niet meer herkenbaar. De aanwijzingen 
voor menselijke aanwezigheid op P14 zijn zeer schaars (zie 
fig. 24.3). Het gaat om een Larenpot, een toevalsvondst uit 
een watertje te midden van broekbos, en om resten van een 
pot uit de Vroege IJzertijd, aangetroffen in wat ooit een wa-
terloopje of poel op de vindplaats zelf was.
Het is goed mogelijk dat in de Midden-Bronstijd de veron-
derstelde nederzetting op de zandrug ten westen van P14 
nog enkele eeuwen heeft voortbestaan. Voorwaarde is dat 
deze locatie nog voldoende toegankelijk was, bijvoorbeeld 
via een waterloopje of een veenbrug. De zandrug van Schok-
land was destijds een van de laatste overgebleven hogere 

locaties. Deze zal daarom vermoedelijk niet zomaar zijn op-
gegeven. Het voor eerdere perioden veronderstelde systeem 
van een permanente nederzetting met seizoenskampemen-
ten zou in elk geval nog tot in HVS gehandhaafd kunnen 
zijn, gelet op HVS-aanwezigheid op Emmeloord-J97. Die 
vindplaats (een tijdelijke nederzetting die al sinds Pre-
Drouwen regelmatig bezocht werd) is beschouwd als een 
belangrijke satelliet van de bewoners van de zandrug van 
Schokland.

Bewoning op P14: de grote lijn (hoofdstuk 25)
Anders dan gebruikelijk in het holocene laagland, was de 
neolithische en bronstijdbewoning op P14 zeer langdurig. 
Daarbij verplaatste het zwaartepunt van de bewoning zich 
van oost naar west (zie fig. 25.1). Aanvankelijk, in SW1 en 
vroeg SW2, lag dat vermoedelijk op het uiterste puntje van 
de zandrug, oostelijk van het opgegraven terrein. Na west-
waartse verlegging van de Vechtgeul rond 4900 BP (3700 
cal BC), kwam het hoofdaccent binnen het opgegraven ter-
rein te liggen. Later verschoof het zwaartepunt als gevolg 
van de stijgende gemiddelde waterstand waarschijnlijk naar 
de hogere delen van de zandrug van Schokland, verder naar 
het westen. P14 ging toen deel uitmaken van de nederzet-
tingsperiferie. Voortschrijdende vernatting leidde in de 
loop van KB tot een afname van functies, totdat in laat 
WKD3 ook een einde kwam aan het tijdelijke gebruik van 
P14. De zandrug van Schokland is westelijk van P14 moge-
lijk bewoond gebleven tot in HVS of later.
P14 lijkt al sinds SW2 deel uitgemaakt te hebben van een 
permanente nederzetting (of de periferie ervan). Alleen 
voor de Drouwener en Havelter TRB en voor een groot 
deel van EGK pleiten de aanwijzingen eerder voor inciden-
teel, tijdelijk gebruik.

Als verklaring voor deze uitzonderlijk lange bewoning kan 
een combinatie van landschappelijke en culturele factoren 
worden aangevoerd.
– De vindplaats lag op een hoogte. Zulke locaties waren in 
de Noordoostpolder schaars, en werden in de loop der tijd 
steeds zeldzamer. Bovendien waren hier allerlei grondstof-
fen aanwezig, waaronder natuur- en vuursteen. De zand-
rug was voorts groot genoeg voor akkers en weiden.
– De vindplaats lag aan een rivier, waarmee drinkwater, 
visgronden en een gemakkelijke toegang tot de omgeving 
voorhanden waren. De vindplaats was vanaf de Vecht niet 
te missen.
– De toegankelijkheid bleef zeer goed dankzij geulverleg-
gingen, telkens naar de zandrug toe. Die geulverleggingen 
waren het gevolg van kustontwikkelingen. Onder invloed 
van getijdengeulen die de benedenloop van de Vecht vorm-
den, werd tot voorbij P14 het dichtslibben en verlanden van 
de rivier voor lange tijd verhinderd. Maar ook toen de rivier 
in de Bronstijd vervangen werd door een aaneenschakeling 
van meren, kan de toegankelijkheid van de zandrug van 
Schokland via water redelijk gebleven zijn.
– De bestaanseconomie, gebaseerd op een breed spectrum 
aan wilde en gedomesticeerde voedselbronnen, was door 
zijn gevarieerdheid een flexibel, robuust systeem. De ac-
centverschuiving richting agrarische component (vooral 
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veehouderij) verdroeg zich goed met de landschappelijke 
ontwikkelingen. Soms konden gebieden door de inzet van 
vuur geschikt gemaakt worden als weidegronden.
– De beschikbaarheid van weidegronden en hun bereik-
baarheid vanaf de zandrug kunnen eveneens zwaar meege-
wogen hebben. De perioden waarin sprake lijkt te zijn van 
afwezigheid van (permanente) bewoning zijn juist de tijden 
waarin de zandrug van Schokland omringd was door slecht 
toegankelijke vegetaties; uitgestrekte moerasbossen en slecht 
gedraineerde, zeer natte zeggenvegetaties.

Deel VI – Hoofdstukken 26-27

Landschap en vindplaatsen in de Noordoostpolder: inleiding 
(hoofdstuk 26)
In hoofdstuk 26 wordt ingegaan op de achtergronden van 
de tien kaarten (fig. 27.1-10), die gemaakt zijn om een in-
druk te geven van de landschapsontwikkeling in de Noord-
oostpolder. Vervolgens worden de verschillende landschap-
pelijke eenheden voorgesteld: de hoge en droge landschaps-
elementen (het dekzandgebied en de dekzandruggen, de 
rivierduinen, de zandruggen op keileem, de oeverwallen en 
een zandwal), het veenlandschap, en de ‘natte’ elementen 
(de rivieren, beken en meren). Zo is met behulp van be-
staande gegevens een globale reconstructie gemaakt van 
het bekensysteem in de polder. Voorts wordt betoogd dat 
het begin van de merenvorming te relateren is aan de vor-
ming van de Oude-Detritusgeul omstreeks het begin van 
EGK4, veel eerder dan rond het begin van de Vroege 
Bronstijd zoals voorheen aangenomen werd.
De archeologische vindplaatsen in de polder zijn onderver-
deeld naar site-typen (permanente nederzettingen, tijdelij-
ke nederzettingen, akkers, graven en rituele deposities) en 
geprojecteerd op de betreffende landschapskaarten.

De Noordoostpolder in het Neolithicum en de Bronstijd 
(hoofdstuk 27)
In hoofdstuk 27 wordt aan de hand van de tien landschaps-
kaarten een beeld geschetst van de landschappelijke ont-

wikkeling en de bewoningsgeschiedenis vanaf het begin van 
het Neolithicum tot het einde van de Bronstijd (fig. 27.1-
10). Het landschap in de polder veranderde van een door 
loofbos gedomineerd milieu in het Vroeg-Neolithicum, via 
een laagveenlandschap in het Midden- en Laat-Neolithi-
cum, in een meren- en hoogveengebied in de Bronstijd. P14 
is de meest prominente vindplaats op deze kaarten; telkens 
weer blijkt de bijzondere, strategische ligging ervan.

Het boek wordt besloten met enkele observaties en bespie-
gelingen over de menselijke reacties op het veranderende 
milieu. De landschappelijke omstandigheden bepaalden het 
bestaan in belangrijke mate. Dat speelde zich vooral aan 
het water af. Stijging van de waterstand betekende op de 
lange termijn verlies van lager gelegen vestigingslocaties. 
Maar strategisch gelegen nederzettingen, van groot belang 
voor het nederzettingssysteem, bleven zo lang in gebruik 
als de landschappelijke omstandigheden toelieten. Ingrij-
pende landschappelijke veranderingen, zoals het verlanden 
van rivierlopen en het ontstaan van grote meren, moeten 
tot ruimtelijke verschuivingen in het nederzettingspatroon 
hebben geleid, met mogelijk grote sociale gevolgen. Soms 
leidde te veel water tot het opgeven van een nederzetting, 
zoals uiteindelijk op Emmeloord-J97 het geval was. Soms 
betekende juist het wegvallen van water, zoals bij Urk-E4 
gebeurde, het einde van het gebruik van een locatie.
Het Noordoostpolderverhaal voor het Neolithicum en de 
Bronstijd is het verhaal van P14 in het groot. De bestaans-
economie die op jagen, vissen en verzamelen, en in toene-
mende mate op veehouderij en akkerbouw was gericht, ge-
koppeld aan een nederzettingssysteem bestaande uit een 
residentiële nederzetting en tijdelijke kampementen, was 
flexibel en robuust, en bij uitstek geschikt om uiteenlopen-
de milieu-omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. 
Soms zette men de omgeving naar de hand door de vegetatie 
af te branden, om zo meer geschikte weidegronden te ver-
krijgen. Men kon zich aanpassen aan veel verschillende 
landschappen met sterk verschillende vegetatietypen, maar 
uitgestrekte, moeilijk doordringbare, te natte moerassen lij-
ken permanente bewoning in de weg gestaan te hebben.




