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BIJLAGE A – HET NATTE-HARTPROJECT: SCRIPTIES EN PUBLICATIES

KUIJPER 1985: Een molluskenanalyse van de Cardiumklei 
uit P14’s wp. 84-7.

BAKKER & HOGESTIJN 1985: Een uitgebreid verslag over de 
veldcampagne van 1984 op P14.

HOGESTIJN 1986A; 1986B: Deze toegelichte catalogus van 
prehistorische vondsten in Flevoland was in essentie 
al voor 1986 klaar. De inventarisatie met onder meer 
veel vondsttekeningen en foto’s was richtinggevend 
voor het veldwerk van het Natte-Hartproject.

PALARCZYK 1986: Een scriptie over het slootkantonderzoek 
(profielkuiltjes en grondboringen) dat in de zomer 
van 1984 is uitgevoerd op 13 kavels in de Noordoost-
polder en op twee kavels in Oostelijk Flevoland.

BAKKER 1986: De NWO-aanvraag voor het Natte-Hartpro-
ject, op grond waarvan Hogestijn en later ikzelf wer-
den aangesteld als OIO.

BAKKER & HOGESTIJN 1987: Een zeer globaal overzicht van-
het onderzoek op P14.

LUIJTEN 1987A: Een scriptie over de zadenanalyse van mon-
sters uit P14’s wp. 84-2 en -7.

LUIJTEN 1987B: Een scriptie over de zadenanalyse van mon-
sters van Schokkerhaven-E170, afkomstig uit sloot-
kantprofiel 12 (1984).

SEWUSTER 1987: Een scriptie over het palynologisch onder-
zoek van monsters uit P14’s wp. 84-2.

VAN ZWEDEN & VAN DER GIESSEN 1988: Een verslag over fy-
sisch-geografisch veldwerk uit 1984, dat uit vier boor-
raaien bestond die direct ten noorden van de vind-
plaats gezet zijn op kavels P14 en P15, evenwijdig aan, 
en haaks op de geulen van de Overijsselse Vecht.

FLOORE, GEERLINK & MAURO 1988: Een deels achterhaalde 
beschrijving en analyse van het aardewerk uit wp. 87-
6. Van de analyse en de tekeningen heb ik geen ge-
bruik gemaakt.

BAKKER 1988: Een verslag over de veldcampagne van 1987.
BAKKER 1989: Een uitgebreid verslag over de veldverkennin-

gen in de zomer en herfst van 1988, op 12 kavels in de 
Noordoostpolder, met een overzicht van de vondsten 
(determinaties door Gehasse en door mij, met teke-
ningen van materiaal van J97).

MAURO & FLOORE 1990: Een deels achterhaalde beschrij-
ving en analyse van het aardewerk uit wp. 87-1 t/m 4. 
Van de analyse en de tekeningen heb ik geen gebruik 
gemaakt.

JANSMA 1990: een verslag van de diatomeeënanalyse van 
grondmonsters uit wp. 83-1 en van scherven van P14 
(TRB, KB en WKD, naast ‘VL’ (lees SW/Pre-Drou-
wen) en de terp ‘Zuiderbuurt’ waarmee Schokkerha-
ven-E170 bedoeld is. Ik kon niet achterhalen welke 

Naast dit boek hebben ook de volgende publicaties, scripties en verslagen direct betrekking op het Natte-

Hartproject. Hieronder worden zij in chronologische volgorde gepresenteerd, voorzien van een korte toe-

lichting. Een groot deel hiervan is niet of nauwelijks toegankelijk.

scherven van P14 en E170 bemonsterd zijn.
TEN ANSCHER 1990: Een deels achterhaald globaal over-

zicht van de opgravingsresultaten van P14.
ARCHON 1990: Een door mij geschreven verslag over de 

voortgang in 1989 van het project “Neolithische en 
Bronstijd-bewoning in Flevoland”.

D’HOLLOSY 1991: Een verslag over het menselijk skeletma-
teriaal van P14, afkomstig uit het SW-grafveld, het 
laatneolithische grafveld en voorts enkele losse vond-
sten, met een los toegevoegd verslag over het schedel-
restant uit graf 8. Dit verslag was onmisbaar voor 
mijn beschrijvingen van de graven en de losse skelet-
elementen (zie paragrafen 15.1 en 15.3).

TEN ANSCHER & GEHASSE 1991: Een deels achterhaald over-
zicht van het archeologisch onderzoek op P14.

ARCHON 1992: Een door mij geschreven verslag over de 
voortgang in 1990-1991 van het project “Neolithische 
en Bronstijd-bewoning in Flevoland”.

TOL 1993: Een scriptie over het fosfaatonderzoek aan en-
kele graven en mogelijke graven.

GOTJÉ 1993: Dissertatie over het landschap in het zuidweste-
lijke deel van de Noordoostpolder, met name rond 
Schokland, met onder meer palaeobotanische ana-
lyses, een regionale grondwatercurve, en landschaps-
reconstructies voor het Neolithicum en de Bronstijd.

VAN AMERONGEN 1993: Een scriptie over geanalyseerd hout 
en houtskool van P14, afkomstig uit de vuurkuilen, 
enkele haarden, enkele (paal-) kuilen, en de laatneo-
lithische Akkerlaag.

TEN ANSCHER & GEHASSE 1993: Een deels achterhaalde pu-
blicatie over de bewoningsgeschiedenis van P14.

TEN ANSCHER, GEHASSE & BAKKER 1993: Een eerste verslag 
over het aardewerk en de zoölogische en botanische 
resten uit wp. 89-17, met achterhaalde aardewerktoe-
wijzingen.

AALBERSBERG 1993: Een scriptie over de determinatie van 
al het aardewerk van P14 buiten wp. 89-17. De deter-
minatie is samen met mij en onder mijn begeleiding 
uitgevoerd en later enigszins door mij herzien.

GEHASSE 1995: Dissertatie over het ecologisch-archeolo-
gisch onderzoek op vooral P14, en J78, E170, en J97/
J98, met een overzicht van de bewoningsgeschiedenis 
van ons land gedurende het Neolithicum en de Vroe-
ge Bronstijd vanuit voedseleconomisch perspectief.

AALBERSBERG 1995: Een scriptie over het SW/Pre-Drouwe-
ner natuursteen van P14’s wp. 89-17 en van KB- en 
vooral WKD3-natuursteen van J78.

WILHELM 1996: Een scriptie over vuurstenen pijlpunten af-
komstig uit P14’s werkputten uit 1986-1990, met uit-
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zondering van wp. 89-17 en met uitzondering van de 
pijlbewapeningen uit WKD3-context.

VAN DER KROFT 1997: Een scriptie over het vuursteen uit wp. 
89-17, integraal opgenomen als Bijlage L in dit boek.

TEN ANSCHER 2000: Een publicatie over de huisplattegron-
den van P14.

TEN ANSCHER 2000/2001: Een Nederlandse bewerking van 
het vorige artikel.

Ter afsluiting wijs ik hier nog op het bestaan van de proto-
colboeken (verslagen van het veldonderzoek met de bijbe-
horende velddocumentatie) van het IPP-veldwerk op zowel 
P14 als elders in de Noordoostpolder. Zij zijn door studen-
ten in het kader van hun studie samengesteld en bevinden 
zich nu, samen met de vondsten en de overige documenta-
tie, in het provinciale archeologische depot in museum, ar-
chief en studiecentrum Nieuw Land, Lelystad.

LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD
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B.1 SW- en mogelijk Pre-Drouwener aardewerk

Het SW- en mogelijke Pre-Drouwener aardewerk is op scherf-
niveau beschreven. De in de beschrijving opgenomen vari-
abelen zijn de volgende:
1. administratieve gegevens (vondstjaar en vondstnummer 

van de betreffende verzameleenheid);
2. ruimtelijke gegevens (vaknummer en grondlaag- of grond-

spoornummer bij de betreffende verzameleenheid, en 
NAP-hoogte);

3. gewicht (afgerond op hele grammen, en alleen op halve 
grammen bij een scherfgewicht onder 1 g) en de gemid-
delde scherfdikte afgerond op 1 mm. Grote scherven en 
verschillende scherven van dezelfde pot laten niet zelden 
een vrij grote variatie in wanddikte zien. Daardoor is het 
bepalen van de gemiddelde scherfdikte soms een wat 
subjectieve aangelegenheid;

4. mageringskarakteristieken per mageringssoort (zand, gra-
niet, kwarts, chamotte en plantaardige magering). Het 
onderscheid tussen kwarts en graniet kan lastig zijn, 
omdat kwarts een bestanddeel van graniet is. Als behal-
ve kwartsbrokjes ook glimmers en/of veldspaten in de 
scherf zichtbaar zijn, of als laatsgenoemde mineralen di-
rect verbonden zijn met een kwartsbrokje, is de mage-
ring als graniet geïnterpreteerd. De combinatie graniet 
en kwarts komt bij mij dus niet voor. Als volgens mijn 
definitie van kwartsmagering sprake is, ontbreken de 
andere genoemde mineralen.

 Genoteerd is de relatieve hoeveelheid magering (op het 
oog weinig (1), gemiddeld (2) of veel (3), gelet op het 
scherfoppervlak en de breukvlakken), en de gemiddelde 
mageringspartikelgrootte (tot 1 mm, tot 2 mm of tot 3 
mm – in de zeldzame gevallen met een gemiddelde groot-
te boven 3 mm, is echter eveneens ‘3’ genoteerd. Ik zou 
daar nu een klasse ‘4’ voor gemaakt hebben).

 Er zijn twee uitzonderingen. Voor zand is alleen de aan-
wezigheid genoteerd, en in het geval van plantaardige 
magering is niet de gemiddelde, maar de maximale 
grootte in mm vastgelegd.

 Ik heb in geval van mageringscombinaties in de data-
base niet genoteerd of bijvoorbeeld een gemiddelde hoe-
veelheid plantaardige magering en een geringe hoeveel-
heid granietmagering tezamen veel magering betekent 
in plaats van toch niet meer dan een gemiddelde hoe-
veelheid. In de figuren is bij mageringscombinaties uit-
gegaan van de component met de hoogste hoeveelheid.

 Ook het beoordelen van mageringshoeveelheid en ge-
middelde grootte is subjectief (en dat is ook het geval bij 
objectiever aandoende methoden). Toch is zodoende re-
latief snel een redelijke indruk van het materiaal te ver-
krijgen;

5. de aanwezigheid van aankoeksel;
6. de kleuropbouw in het breukvlak (in drie denkbeeldige 

zones onderverdeeld (binnenkant, kern, buitenkant) en 
gecodeerd naar hetzij ‘lichte’ (‘geoxideerde’), hetzij don-
kere (‘gereduceerde’) kleur. De specifieke kleuren zijn 
dus niet genoteerd;

7. het voegtype (H-, N- of Z-voegen en per type de dikte 
van de kleirollen in mm) zie ook noot 18 bij paragraaf 
5.1.3.3);

8. de afwerkingstechnieken van de binnen- en de buiten-
kant: niet afgewerkt, geglad, gepolijst, niet te bepalen en 
een code 1 (zeker) of 2 (waarschijnlijk);

9. coderingen voor de locatie van de scherf, de aanwezig-
heid van knobbels of oortjes, de diverse versieringstech-
nieken en de locatie van de versiering.

 Versieringsmotieven zijn afgeleid van de scherftekenin-
gen. Als de diameter voldoende betrouwbaar kon wor-
den vastgesteld (met behulp van een set segmentbogen), 
blijkt dit eveneens uit de betreffende scherftekening.

B.2 Zeker Pre-Drouwener en jonger aardewerk

Al het zekere Pre-Drouwener aardewerk en al het jongere 
prehistorische aardewerk is op het niveau van potindividu 
beschreven. Bij deze beschrijvingen is het aantal variabelen 
kleiner.
De hierboven genoemde gegevens en variabelen 1-5 zijn 
steeds ingevuld (met uitzondering van de NAP-hoogte), 
waarbij dezelfde regels gehanteerd zijn als voor het SW/
Pre-Drouwener aardewerk. Er is een kolom ‘aantal’ toege-
voegd omdat onder één vondstnummer meerdere scherven 
van dezelfde pot verzameld kunnen zijn. Alleen achter de 
scherf (of scherven) met het als eerste genoteerde vondst-
nummer zijn de overige variabelen voor zover mogelijk in-
gevuld. De scherfdikte is (indien sprake is van een potindi-
vidu met meerdere scherven) de gemiddelde scherfdikte 
van alle scherven die aan een bepaald potindividu zijn toe-
gewezen. De mageringskarakteristieken geven eveneens het 
gemiddelde beeld van die scherven. Er bestaan overigens 
soms grote verschillen in mageringsverdeling. Vooral bij 
grotere/dikwandigere potten kan deze minder gelijkmatig 
zijn. Ook komt het incidenteel voor dat de afzonderlijke 
scherven die zeker van dezelfde pot afkomstig zijn, niet het 
complete scala aan mageringssoorten vertonen. Naarmate 
de scherven kleiner zijn, is de kans hierop groter.
De aanwezigheid van aankoeksel is genoteerd, ongeacht of 
dit op slechts één, enkele of alle scherven van hetzelfde 
potindividu te vinden is.
Voor het overige is de beschrijving gebaseerd op de aarde-
werktekeningen.

BIJLAGE B – AARDEWERKVARIABELEN
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BIJLAGE C – OVERZICHT VAN 14C-DATERINGEN VAN P14 EN J78

De 14C-monsters die in het R.J. van de Graaff laboratorium 
van de Faculteit der Natuur-en Sterrenkunde van de Rijks-
universiteit Utrecht zijn gedateerd, zijn daar als volgt voor-
bewerkt:

– Alle monsters zijn eerst visueel geïnspecteerd op macro-
contaminatie, die vervolgens verwijderd is;

– De aankoeksel- en houtskoolmonsters zijn voorbehan-
deld met een verdunde zuur-loog-zuur-behandeling: 4% 
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OVERZICHT VAN 14C-DATERINGEN VAN P14 EN J78 BIJLAGE C
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HCL bij 80° C; 0,1% NaOH bij 20° C; 4% HCL bij 80° C; 
gedroogd bij 80° C en tussentijds gewassen tot pH=7;

– De hout- en schorsmonsters zijn voorbehandeld met een 
verdunde zuur-loog-zuur-behandeling: 4% HCL bij 80° 
C; 4% NaOH bij 80° C; 4% HCL bij 80° C; gedroogd 
bij 80° C en tussentijds gewassen tot pH=7;

– Uit de monsters van sterk verweerde gebitselementen is 
collageen zo goed mogelijk geprepareerd. De collageen-

opbrengst was slechts ca. 2%; onvoldoende voor δ13C-
analyses. De δ13C-waarden zijn geschat aan de hand van 
de AMS-metingen;

– Uit de botmonsters is collageen geprepareerd. De colla-
geenopbrengst was ca. 20%;

– Van de twee kaakmonsters is uit zowel bot als gebitsele-
menten collageen geprepareerd. De collageenopbrengst 
was steeds ca. 20%.
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UtC-1908
UtC-1909
UtC-1910
UtC-1911
UtC-1912
UtC-1913
UtC-1914
UtC-1915
UtC-1916
UtC-1917
UtC-1918
UtC-1919
UtC-1920
UtC-1921
UtC-1922
UtC-1923
UtC-1924
UtC-1925
UtC-1926
UtC-1927

UtC-1928

UtC-1929

UtC-1930

UtC-1931
UtC-1932
UtC-1934

UtC-1935
UtC-1936
UtC-1937
UtC-1938
UtC-1939
UtC-1940
UtC-1941
UtC-1942
UtC-1943
UtC-1944
UtC-1945
UtC-1946
UtC-1947
UtC-1948
UtC-1949
UtC-1950
UtC-1951
UtC-1952
UtC-1953
UtC-1954
UtC-1955
UtC-1956
UtC-1957
UtC-1958
UtC-1959

UtC-2510
UtC-2511
UtC-2512
UtC-2513

UtC-2514
GrA-12612
GrA-15426
GrA-15427
GrA-15438
GrA-16186
GrA-16188

lab.nr.

3990±60
4920±60
4230±50
4750±70
4810±60
4890±80
4680±80
5590±70
5880±70
5090±120
4880±80
5460±70
5060±70
4630±70
5750±70
4860±50
3630±50
4780±70
5180±50
5460±60

5450±50

5020±50

4050±50

3430±50
3480±50
3510±50

3780±80
4260±70
3990±80
4370±90
4390±80
3990±80
3760±70
3970±140
4170±80
4200±90
4040±70
3870±60
4500±50
3740±50
3910±50
3640±100
3210±120
3680±50
3830±50
3810±50
3540±60
3480±50
3790±50
3850±60
3820±70

3860±80
3570±80
4860±150
3710±60

5010±80
5380±120
4970±40
5030±40
3640±30
5200±60
5330±80

datering
conv. BP

-26,9
-28,3
-28,3
-29,7
-28,0
-29,7
-27,6
-24,9
-31,9
-29,1
-29,5
-27,9
-28,4
-26,4
-23,7
-30,2
-28,2
-28,9
-27,1
-26,7

-28,8

-30,0

-27,6

-26,4
-25,3
-24,9

-27,5
-24,9
-22e
-22e
-22e
-22e
-22e
-22e
-22e
-22e
-22,5
-23,1
-25,4
-23,1
-22,6
-25,7
-23,7
-22,4
-22,8
-22,5
-23,1
-22,2
-25,9
-25,0
-25,7

-27,3
-22,6
-29,0
-26,2

-29,2

δ13C
(‰)

aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel

aankoeksel

aankoeksel

aankoeksel

aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel

aankoeksel
aankoeksel
bot
dentine
dentine
dentine
dentine
dentine
dentine
dentine
bot
bot
bot
bot
bot
schors
bot
bot
bot
dentine
bot
dentine
houtskool wilg
houtskool wilg
hout eik max 10
   jaar buitenste ring 
houtskool els
houtskool els
aankoeksel
houtskool els,
   hazelaar
aankoeksel
tandemail
tandemail
tandemail
tandemail
tandemail
tandemail

aard

DG2 (laag E)
DG2 (laag E)
DG2 (laag E)
Unio-II (laag D)
Unio-II (laag D)
Unio-II (laag D)
Unio-II (laag D)
Unio-II (laag D)
Afvallaag (laag A)
Afvallaag (laag C)
Afvallaag (laag C)
Afvallaag (laag A )
Afvallaag (laag B)
Afvallaag (laag C)
Afvallaag (laag A)
Afvallaag (laag C)
Afvallaag (laag C) 
Afvallaag (laag C)
Afvallaag (laag B)
Afvallaag (laag A)

Afvallaag (laag A)

Afvallaag (laag A)

DG3-Broekveen

Cardiumklei
Cardiumklei
Cardiumgyttja

Cardiumgyttja
Detritusgyttja
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
Akkerlaag/Ero1?
(stortvondst)
Ero2
Ero2
Cardiumdetritus  
Cardiumdetritus
OAL
OAL
OAL

DG2
Ero2
(OAL?)
Ero1(DG2)

(OAL?)
OAL
OAL
OAL
Cardiumdetritus
OAL
OAL

lithologie

EGK-beker 61
SW/Pre-Dr. 53
SW/Pre-Dr. 294
SW/Pre-Dr. 292
SW/Pre-Dr. 376
SW/Pre-Dr. 41
SW/Pre-Dr. 52
SW/Pre-Dr. 604
SW/Pre-Dr. 82
Pre-Dr. pot 5
Pre-Dr. pot 10
SW/Pre-Dr. 54
SW/Pre-Dr. 380
SW/Pre-Dr. 368
SW/Pre-Dr. 345
SW/Pre-Dr. 405
KB potbeker 108
SW/Pre-Dr. 286
SW/Pre-Dr. 460
SW/Pre-Dr. wandscherf,
   onversierd
SW/Pre-Dr. wandscherf,
   onversierd
SW/Pre-Dr. wandscherf,
   onversierd
randscherf ‘WKD’,
   reparatiegat
WKD3 pot 32
WKD3 pot 31
WKD3 randscherf met
   gaatjes / nagelindr.
WKD3 randscherf
onversierd
graf 1
graf 4 individu 1
graf 4 individu 2
graf 4 individu 3
graf 5
graf 6
graf 2
graf 7
graf 12
graf 13
graf 9
graf 14
graf 10
graf 11
los skeletelement C
los skeletelement A
los skeletelement D
los skeletelement D
los skeletelement E
los skeletelement E
vuurkuil α
vuurkuil β
paal ε

KB-haard 1
WKD-stoofkuil 1
Pre-Dr. pot 9
KB-haard 5

Pre-Dr. pot 25
graf 3
graf 4 individu 1
graf 4 individu 2
los skeletelement E
graf 5
graf 4 cluster 3

opmerkingen

1989-31/961/6041
1989-31/941/6167-2
1989-31/941/6113
1989-32/924/6261
1989-32/943/6276
1989-32/906/6246
1989-32/921/6258
1989-32/889/6233
1989-200/879/6558
1989-200/973/6753-1
1989-200/950/6347-1
1989-200/956/6873
1989-200/966/6856-2
1989-200/929/6406-5
1989-200/884/6764
1989-200/959/6436-1
1989-200/920/6319-1
1989-200/971/6965-1
1989-200/970/6860
1989-200/971/7024

1989-201/936/6956

1989-201/961/6895

1989-1/662/3301

1989-30/805/1000
1984-381/1427
J78-91-101/132/1191

J78-91-101(102)/15/1132
J78-91-104/49/1212
1990-184
1990-117-I
1990-177-II
1990-177-III
1990-113
1990-89
1990-175
1990-148
1990-122
1990-82
1990-84
1990-83
1990-117
1990-152
1990-25/1391
1989-9999
1987-65/117/3678
1987-65/117/3678
1987-8/729/3414
1987-8/729/3414
1990-74
1990-160
1990-114

1984-7339/9062
1987-25/3860
1983-82B
1990-142/9133

1983-61B/B65
1990-186
1990-177-I
1990-177-II
1987-8/729/3414
1990-113
1990-177-cluster 3

monsternr.
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BIJLAGE D – DATERING VAN SCHOKKERHAVEN–E170

IPP-onderzoek en de bevindingen van Palarczyk
Palarczyk (1986, 142-161) ging uitgebreid in op het IPP-
veldonderzoek op de vindplaats Schokkerhaven-E170. De 
top van dit rivierduin, dat zich ook onder kavel E171 uit-
strekt, is getopt. Incidenteel is nog een B-horizont behou-
den. Het duin zal althans op E170 niet veel hoger dan 3,5 m 
-NAP geweest zijn (ibidem, 143; zie echter Klaar 1951, 12; 
Wiggers 1955, 43). Aan de zuid- en noordflanken zijn vondst-
lagen opgemerkt. Uit enkele noord-zuid gerichte boorraaien 
op E170 bleek dat tegen de zuidelijke duinhelling onder een 
zeggenbroekveen vondsthoudende lagen uitwiggen. In de bo-
ringen zijn enkele vondsten gedaan in een detrituspakket. 
Palarczyk correleerde deze met de hieronder genoemde vond-
sten uit “de artefactrijke lagen verslagen veen (met klei en 
zand bijmenging) van profiel 12” (ibidem, 148).
De verdere bespreking beperkt zich tot dit profiel 12, een ca. 
6 m lang noord-zuid gericht slootkantprofiel nabij de grens 
met E171 (Palarczyk 1986, 150-160). Dit profiel is gesitu-
eerd aan de zuidzijde van het duin en aan de noordoever van 
de IJssel. De stratigrafie is ingewikkeld (ibidem, tab. 9.1, fig. 
9.4). Het vereenvoudigde profiel toont in de noordelijke helft 
een opeenvolging van humeuze zandpakketten. Hieronder 
zal het duinzand gelegen hebben. Halverwege het profiel be-
vindt zich een rechtopstaande paal, met enkele platliggende 
planken aan de zuidzijde ervan. Deze werden geïnterpre-
teerd als mogelijke onderdelen van een beschoeiingscon-
structie.
Direct ten zuiden ervan is de laagopeenvolging anders. Het 
profiel (dat hier dieper is blootgelegd) toont van onder naar 
boven geel duinzand, een schoon kleipakket (Unio I, uitwig-
gend op ca. 5,2 m -NAP), en daarboven verschillende lagen 
die uit klei, verslagen veen en zand bestaan, of uit verslagen 
veen en zand, afgewisseld met enkele zand- en aslaagjes. Dit 
geheel is afgesloten door een dik zandpakket met erboven 
veraard zeggenbroekveen en de bouwvoor. De honderden 
SW-artefacten zijn aangetroffen vanaf de top van de Unio-I-
klei tot in de basis van het veraarde veen (dat slechts enkele 
kleine vondsten onderin bevatte). Voor het verdere betoog is 
van belang te constateren dat Palarczyck geen enkel (ver-
mengd) kleilaagje boven de Unio I als Unio II identificeerde, 
en het nergens had over een vondstconcentratie in broekveen 
(zoals in de nabijgelegen opgravingssleuf van 1988, zie hier-
onder). Palarczyck (ibidem, 155) concludeerde: “De zand-
opduiking van het rivierduin is (getuige de afwezigheid van 
artefacten dieper in de klei) waarschijnlijk na de afzetting 
van de zuivere klei [Unio I] bewoond geraakt. De ondiepe 
oeverzone is door de zandbewoners gebruikt als afvalstort-
plaats. Dit afval is terecht gekomen in natuurlijke afzet-
tingslagen die zich geleidelijk boven de klei begonnen af te 
zetten. Deze lagen bestonden uit een mengsel van verslagen 
veen, klei en zand. Iets ten westen van profiel 12 is tegelijker-
tijd ook detritus afgezet […]. De vorming van bovenge-
noemde lagen is een aantal keer onderbroken door de afzet-
ting van een dun zandlaagje […]. Ze weerspiegelen kortston-
dige erosiefases van het rivierduin”.

Ik betwijfel of veel van de lagen die tussen de Unio-I-klei en 
het veraarde zeggenbroekveenpakket liggen, geleidelijk zjn 
afgezet. Mij lijkt het te gaan om succesieve bezinksels van 
geërodeerd materiaal van uiteenlopende herkomst (Unio-I-
klei, detritus, veen, afgeslagen duinzand, vondsten), en van 
het duin afgespoeld zand vermengd met wat detritusresten. 
De posities van de vondstconcentraties, in de top en in de 
basis van de verschillende lagen, wijzen hier ook op. Ik denk 
dus niet dat dit materiaal nog in zijn oorspronkelijke afval-
context lag, zoals Palarczyk meende. Of de houtskoolrijke as-
niveautjes uit verspoeld materiaal bestaan of in situ liggen 
(vuur gestookt op drooggevallen sediment, op later sterk in-
geklonken lagen?), is lastig te bepalen, al neig ik tot de eerste 
verklaring. De lagen hoeven niet ten tijde van de SW-bewo-
ning verspoeld te zijn; dit kan eeuwen later gebeurd zijn.

Botanisch onderzoek door Luijten
Luijten (1987b) analyseerde zadenmonsters uit profiel 12 
(monsters afkomstig uit de lagen met verslagen veen ver-
mengd met zand en klei, vanaf een niveau met veel hazel-
nootdoppen tot onder de dikke laag afgespoeld zand, en een 
monster van het zeggenbroekveen). Alle afzonderlijke mon-
sters bevatten zaden uit sterk uiteenlopende milieus (telkens 
zowel oever- en moerasvegetaties, alsook planten uit vrij diep 
tot ondiep water, (jong) moerasbos, natte ruigten, bosran-
den en struwelen, akkers en droge ruigten, naast storings- en 
natte pionierplanten). Dit voor elk monster steeds zo hetero-
gene beeld is in lijn met de interpretatie van vermengde en 
afgespoelde lagen.

ROB-opgraving en Hogestijns interpretaties
In 1988 werd vlakbij dit profiel door de ROB een opgraving 
uitgevoerd. Hogestijn (1991, 114) beschreef de profielop-
bouw van ‘de opgravingssleuf’ van onder naar boven: een 
pakket Calais-II-klei [lees: Unio-I-klei] tot 5,35 m -NAP; 
een dun pakket detritus tot ca. 5,25 m -NAP; Calais III-klei 
[lees: Unio-II-klei] tot ca. 5,20 m -NAP; broekveen tot ca. 
3,90 m -NAP; en afsluitend de bouwvoor. Hij (ibidem, 114) 
vervolgde: “Uit het bovenste pakket broekveen […] is verre-
weg het grootste deel van de geborgen archeologische vonds-
ten afkomstig. Uit het onderste deel van dit afvalpakket is 
een hoeveelheid hazelnootschillen afkomstig waarvan een 
deel is gebruikt voor een 14C bepaling (GrN:14122: 5035 
±30 BP), en men dateert daarmee de startdatum van dit af-
valpakket rond 3900/3800 v. Chr. Een hoger uit het profiel 
afkomstige hoeveelheid verspoeld eikenhoutskool is ook ge-
dateerd (GrN-14123: 5190±40 BP). Deze laatste datering 
wordt vanwege de aard en context van het monster als min-
der betrouwbaar beschouwd”.
De vondsten die gebruikt zijn om de Nagelefase te definië-
ren, zijn de vondsten uit het genoemde afvalpakket uit het 
broekveen. In eerste instantie dateerde Hogestijn (1989, 120; 
1990, 170-171, zie ook idem 1991, 115) dit vondstmateriaal 
tussen 5000 en 4900/4800 BP (ca. 3800-3650 cal BC). De 
veenvorming zou namelijk niet eerder te verwachten zijn, ge-
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let op een 14C-datering van elders, genomen van de basis van 
veen op Unio II (4955±40 BP (GrN-7505); Ente 1976, 22, 
fig. 4).1

Naderhand kwamen nog eens zeven 14C-dateringen van 
aankoeksel van een scherf en van organische magering van 
dezelfde scherf van Schokkerhaven-E170 beschikbaar, met 
uitkomsten tussen ca. 5200-5000 BP; ca. 4000-3800 cal BC 
(UtC-1085 t/m 1091; zie Lanting & Van der Plicht 1999/
2000, 58). Dit leidde tot aanpassing van de dateringen van 
wat eerder de Nagelefase heette, en vervolgens als Laat-SW 
werd aangeduid: tussen 5300/5100-4800/4700 BP (Hoge-
stijn e.a. 1995b, 87; Peeters & Hogestijn 2001, 142, fig. 63).

Kritiek van Lanting & Van der Plicht
Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 20) maakten duidelijk 
dat monsters GrN-14122 (hazelnootdoppen) en GrN-14123 
(geen houtskool van eik, zoals Hogestijn had vermeld, maar 
van els) volgens de 14C-formulieren afkomstig zijn van het 
IPP-onderzoek uit 1984. Dit blijkt ook uit Luijten (1987b, 6) 
die letterlijk aan GrN-14122 refereerde. GrN-14122 dateert 
dus de basis van het door Palarczyk beschreven vondstrijke 
niveau met laagjes verslagen veen, klei, en al dan niet venige 
zandlaagjes, en GrN-14123 een aslaagje daarin. In Hogestijns 
hierboven aangehaalde beschrijving van de opgravingssleuf 
van 1988 is dus, verwarrend, ook informatie verwerkt uit het 
slootkantprofiel van 1984.
Lanting & Van der Plicht (ibidem, 21) betwijfelden of de in-
terpretatie van het kleilaagje als Calais-III-/Unio-II-klei, 
cruciaal voor Hogestijns interpretatie van de ouderdom van 
de vondsten, wel terecht was, mede vanwege de daarvoor 
ogenschijnlijk te diepe ligging. Zij zagen bovendien geen re-
den om het houtskool van els als verspoeld te beschouwen 
(ibidem, 58).
Het blijft voor mij lastig navolgbaar dat Lanting & Van der 
Plicht, ondanks hun terechte kritiek, Schokkerhaven-E170, 
met dateringen tussen 5200 en 5000 BP, als een vroeg voor-
beeld voor Laat-SW bleven beschouwen (ibidem, 20-21, 58), 
temeer omdat zij voor Midden-SW waren uitgegaan van da-
teringen tussen ca. 5600 en 5000 BP (ibidem, 20).

Hogestijns huidige standpunt
Navraag bij Hogestijn (in oktober 2010) leerde het volgende. 
Hij is nu van mening dat het bij het slootkantprofiel van 
1984 inderdaad om geërodeerde en verspoelde lagen gaat, en 
kan zich vinden in de interpretatie die ik hierboven gegeven 
heb. Ook volgens hem is hier geen in situ-afval te verwach-
ten. De lithostratigrafische situatie in de opgravingsput van 
1988 was, hoewel vlakbij gelegen, totaal anders. Het meeste 
materiaal is daadwerkelijk afkomstig uit een niveau met zeer 
fijne doorworteling (zeggenresten?) en met veel houtresten 
en boomwortels; zeker geen detritusgyttja. Een fysisch-geo-
graaf interpreteerde deze vondsthoudende laag als broek-
veen. Wat Hogestijn betrof zouden die boomwortels pas later 
in dit pakket gegroeid kunnen zijn. De koppeling van het 

profiel uit 1988 aan het slootkantprofiel van 1984, waaruit 
alle 14C-monsters afkomstig zijn, was eigenlijk niet mogelijk. 
Er zijn geen dateringen voor het begin of het einde van het 
vondsthoudende veen in de opgravingsput van 1988.

Raemaekers’ aardewerkanalyse
Raemaekers (2003/04, 23-26, fig. 5 (met herziene aardewerk-
tekeningen, ter vervanging van Hogestijn 1990, fig. 4), fig. 
8; tab. 4 -6) bewerkte het aardewerk van de ROB-opgraving 
van 1988. Raemaekers (ibidem, 24) stelde: “The clear [sic!] 
stratigraphical position and the available 14C dates suggest 
that all Schokkerhaven pottery is of relevance here”. Hij be-
schouwde zowel de vondsten uit de opgravingssleuf van 1988 
als die uit het slootkantprofiel van 1984 als Laat-SW-materi-
aal.
De helft (48,7 %) van de 337 scherven die Raemaekers heeft 
onderzocht, bevatte plantaardige magering (vaak gecombi-
neerd met minerale magering). Het aandeel scherven met 
herkende H-voegen ten opzichte van N-voegen is hoog (47:
11) maar geeft mogelijk een vertekend beeld, want het aantal 
scherven met herkende N-voegen is opvallend laag. Enkele 
van de door hem gepresenteerde potten zijn afkomstig uit 
het slootkantprofiel van 1984.

De aardewerkkenmerken van Schokkerhaven-E170 wijken 
nogal af van die van de 14C-gedateerde potten van Urk-E4 
en Emmeloord-J97, die zeker jonger zijn dan 5000 BP (Rae-
maekers 2003/04, 17-23, fig. 4-7, tab. 1), en van de kenmer-
ken van het aardewerk uit P14’s laag D of de hogere trajecten 
van laag C. In tegenstelling tot E170 betreft het in die geval-
len aardewerk dat in overgrote meerderheid mineraal gema-
gerd is, terwijl H-voegen nauwelijks voorkomen. Biconische 
potten zoals van deze vindplaatsen bekend zijn, zijn in het 
vondstcomplex van E170 niet herkend.
Het verschil tussen het aardewerk van Schokkerhaven en die 
zeker late potten van elders kan dus chronologisch bepaald 
zijn; het aardewerk van E170 kan grotendeels of zelfs in zijn 
geheel wat ouder zijn. Tevens is subregionale variatie denk-
baar, als die overige vindplaatsen tot een andere gemeen-
schap zouden hebben behoord, de Vecht-gemeenschap, met 
iets andere lokale tradities dan Schokkerhaven-E170 dat eer-
der tot de IJssel-gemeenschap van Swifterbant behoord zal 
hebben (zie paragraaf 20.6). Ten slotte bestaat de mogelijk-
heid dat in het door Raemaekers bewerkte vondstcomplex 
van Schokkerhaven-E170 ouder en jonger materiaal ver-
mengd zijn.

Dat het door Raemaekers bewerkte vondstcomplex uit de pe-
riode 5200-5000 BP (ca. 4000-3800 cal BC) stamt, zoals hij 
aannam, is in elk geval niet aangetoond. De tijdsdiepte ervan 
is immers onbekend. Het staat evenmin vast of het door hem 
genoemde en opnieuw getekende aardewerk uit het sloot-
kantprofiel van 1984 in laat SW2 en Pre-Drouwen thuis-
hoort.

1 Overigens zou, als de laatstgenoemde 14C-datering correct zou zijn, en 
niet veel te jong, de Unio-II-sedimentatie in het IJssel-systeem al be-
eindigd zijn toen de Unio-II-sedimentatie in het systeem van de Vecht 

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

nog niet begonnen was (zie ook Lanting & Van der Plicht 1999/
2000, 21). Of Entes datering en identificatie van de klei juist is, zou 
nader onderzocht moeten worden.
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BIJLAGE E – HÜDE I

De Nedersaksische vindplaats Hüde I ligt aan de zuidwestzijde van de Dümmer See, nabij het punt waar de 

Hunte uitmondt in het meer. In het Neolithicum werd in een water- en moerasrijke omgeving gewoond op 

een direct aan een waterloop gelegen, kleine veenverhoging. Dankzij vele publicaties naar aanleiding van de 

opgravingen die tussen 1956 en 1967 werden uitgevoerd, is Hüde I archeologisch goed ontsloten.1 Duitse 

collega’s (bijvoorbeeld Schwabedissen 1966, 418) en iets later ook enkele Nederlandse onderzoekers, waren 

al snel doordrongen van het grote belang van deze vindplaats.

Hüde I speelt vanwege het aardewerk onder meer een grote 
rol in de discussies over het ontstaan van TRB. Als er boven-
dien een vindplaats is die in tijdsdiepte en aardewerkinhoud 
als tegenhanger kan gelden voor P14, dan is het wel Hüde I 
(vergelijk fig. 5.1, 5.16 en 5.19 met Kampffmeyer 1991, Band 
3). Zelfs de chronostratigrafische problematiek is verwant, 
hoewel P14’s lagen A-E meer houvast verschaffen dan de nog 
veel lastigere chronologie en stratigrafie van Hüde I. Ik ont-
kom dus niet aan een uitgebreide bespreking van deze sleu-
telsite, temeer daar mijn ideeën voor P14 onverenigbaar zijn 
met de determinaties van Kampffmeyer (1991) van Hüdes 
aardewerk en met de door hem voorgestelde aardewerkont-
wikkeling.

E.1 Hüde I volgens Kampffmeyer en kanttekeningen 
hierbij

Het centrale probleem van Hüde I is dat de bewoningsfasen 
met de bijbehorende vondsten stratigrafisch niet of nauwe-
lijks uit elkaar te houden zijn als gevolg van vertrapping, 
klink en bodemvorming. Met name in het centrale deel van 
het opgegraven terrein heeft het “Eintrampeln der Funde in 
den weichen Moorboden” geleid tot “tiefgründigen Vermisch-
ungserscheinungen der verschiedenen kulturellen Kompo-
nenten” (Stapel 1991, 10, zie ook Kampffmeyer 1991, 242-
244). Maar ook in de randzone is sprake van aanzienlijke 
contaminatie.

Kampffmeyer selecteerde 6256 significante scherven uit het 
totale bestand van ca. 35.000 tot 40.000 scherven (zie Kampff-
meyer 1991, 79, 283, noot 888). Van zijn selectie is ca. 30% 
versierd en wordt ca. 60% gevormd door randscherven. Het 
niet-onderzochte aardewerk bestaat voor het overgrote deel 
uit onversierde wandscherven. Van de scherven uit alle peri-
oden is dus maar ca. 5% versierd. Dit benadruk ik nog maar 
even, want het ‘visuele beeld’ van Hüde I wordt al snel gedo-
mineerd door versierd Bischheim- en ander versierd aarde-
werk. Daarbij verdient Kampffmeyer alle lof voor de ontslui-
ting van het aardewerk middels de uitgebreide tekeningen- en 
fotodocumentatie.

Hij onderscheidde op grond van zijn aardewerkselectie en de 
14C-dateringen zes bewoningsfasen. Hoe reëel de aan de be-
woningsfasen gekoppelde dateringen zijn, en of inderdaad 
sprake is geweest van de veronderstelde hiaten in plaats van 
een min of meer continue bewoning tot in de Drouwener 
TRB, is echter zeer de vraag (zie Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 24-25).
Voor de verdere discussie zijn alleen zijn eerste drie bewo-
ningsfasen relevant (Kampffmeyer 1991, 241, 284; voor de 
bijbehorende dateringen zie ibidem, Abb. 250, 250a, zie ook 
Abb. 249):
– bewoningsfase 1 (ca. 6050-5850 BP; “Hüde-Swifterbant-

Horizont”) met Ertebølle-achtig en Rössener aardewerk;
– bewoningsfase 2 (ca. 5550-5450 BP), gekenmerkt door 

Rössen-III-aardewerk en Bischheim-varianten;
– bewoningsfase 3 (ca. 5450-5150 BP) met het vroegste 

TRB-aardewerk (“formative Phase der TBK”) en Vroeg-
TRB-aardewerk (“Frühneolithikum A-C”).

Cruciaal voor de betrouwbaarheid van deze bewoningsfasen 
zijn de aardewerkdeterminaties. Typologische vergelijkingen 
spelen daarin een rol, naast lithostratigrafische overwegin-
gen, vondstsamenhang, randvorm, bakseltype en versiering 
(Kampffmeyer 1991, noot 767).
Kampffmeyer (1991, noot 736) merkte op dat zijn culturele 
toewijzingen van de scherven “in starkem Masse von seiner 
subjektiven Betrachtung und Auswahl der Merkmale sowie 
den intuitiv angestrebten Zuordnungen, die sich bei der Be-
arbeitung des Fundmaterials ergaben, geprägt sind”. Iedere 
materiaalonderzoeker zal dit tot op zekere hoogte herken-
nen.
Geenszins Kampffmeyer aan te rekenen, maar wel een es-
sentieel probleem met het oog op zijn determinaties, vormt 
de toenmalige ontoereikende kennis van het SW-aardewerk. 
De Roever 1979 was destijds de hoofdbron. Voor Kampff-
meyer (1991, 271) was SW slechts “Rössenzeitlich”. Mede 
als gevolg van zijn onbekendheid met het jongere SW en met 
Pre-Drouwen (en het bijbehorende grote aandeel aardewerk 
in de SW-traditie), schatte hij het totale aandeel van SW-
scherven te Hüde I, “hauptsächtlich durch spitze Böden und 
Scherben grosser Vorratsgefässe vertreten”, veel te laag, op 

1 Voorlopige berichten en overzichten: o.a. Genrich 1958, Deichmüller 
1963b; 1965a; 1965b; 1969, 1975; Schirnig 1979a; Kampffmeyer 
1983; Fansa & Kampffmeyer 1985. Ecologische deelrapporten: o.a. 

Boessneck 1978; Werning 1983; Hüster 1983; Schütrumpf 1988. Mo-
nografie over de vuursteenartefacten: Stapel 1991. Monografie over 
het aardewerk en de algemene vondstcontext: Kampffmeyer 1991.
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ca. 5% (ibidem, 271, 283, noot 888). Op grond van genoem-
de noot 888, het aandeel versierde scherven (5% inclusief 
Bischheim en Drouwener TRB), en met kennis van het ma-
teriaal van P14, vermoed ik dat het aandeel van SW/Pre-
Drouwen ca. 75% bedraagt.

Kampffmeyer koppelde zijn eerste bewoningsfase aan SW 
(dat hij aanduidde als Hüde-SW).2 Of hij ook aan zijn twee-
de fase nog een deel toeschreef van het materiaal dat hij als 
SW beschouwde, is mij niet helemaal duidelijk, al denk ik 
van niet. Ik heb de indruk dat hij de bewoners van zijn twee-
de fase niet als Bischheim-lieden zag, maar als SW-nazaten 
die echter toen geen SW-aardewerk meer maakten.3 Kampff-
meyer (1991, 241, 284 e.v.) sprak in verband met zijn tweede 
bewoningsfase over “Rössen III und Bischheim-Variante”. 
Nergens werd door hem die laatste aardewerkcategorie die 
“im Gesamtmaterial den grössten Teil einnimmt” (ibidem, 
noot 756, zie ook noot 888) nog met SW-aardewerk geasso-
cieerd of gelijkgesteld.
Voor zijn derde bewoningsfase wekte hij evenmin de indruk 
nog te denken aan SW-aardewerk, conform zijn onjuiste aan-
name dat SW uitsluitend “Rössen-zeitlich” is.

Kampffmeyers toewijzingen zijn uitsluitend expliciet ge-
maakt door vermeldingen in het tekstdeel (Band 1) en in 
Abb. 67.1. Zij betreffen alleen de afgebeelde scherven en 
daarvan slechts een klein deel.4 Gelukkig kan de lezer wel 
een eigen indruk verkrijgen dankzij de uitgebreide beelddo-
cumentatie. Voor zover te achterhalen, zijn de toewijzingen 
soms geforceerd. Zo maakte Kampffmeyer onderscheid tus-
sen aardewerk dat hij aan Hüde-Swifterbant en aan Bisch-
heim toeschreef (Kampffmeyer 1991, noot 875 en 877). Uit 
nadere bestudering van de betreffende voorbeelden blijkt dat 
hiertussen geen vormverschillen bestaan; al dit aardewerk is 
als SW aan te merken.5 Zijn determinaties verliezen verder 
aan zeggingskracht doordat dezelfde potten niet aan één pe-
riode, maar aan verschillende perioden zijn toegewezen.6 
Voorts lijken de bakseltypen minder bruikbaar als bijko-
mend argument voor een culturele toewijzing dan Kampff-
meyer (1991, 140, noot 286) meende.7

Het bovenstaande illustreert hoe problematisch het is om het 
onversierde aardewerk, dat mijns inziens in hoofdzaak SW/
Pre-Drouwener materiaal is, en aardewerk dat anders ver-
sierd is dan in Rössener, Bischheim- of Pre-Drouwener stijl 

2 De term Hüde-SW doet aan de verspreiding van deze cultuur meer recht 
dan ons SW. Ik vind de aanduiding Hüde-SW daarom eigenlijk beter.

3 Ik twijfel vanwege het volgende citaat (Kampffmeyer 1991, 338): “In 
Hüde I gehören besonders die Funde aus der Besiedlungsphase 1 zu 
dieser Gruppe [Hüde-SW-Gruppe], aber auch die Phase 2 ist zeit-
gleich mit ihr [maar betekent dit nu wel of geen SW-bewoning? Men 
zou denken van niet, omdat Kampffmeyer dan wel gezegd zou hebben 
dat ook fase 2 tot SW zou behoren]. Chronologisch ist die Besiedlungs-
fase 1 in Hüde dabei eher an den Anfang, Swifterbant dagegen an das 
Ende dieser Gruppe zu stellen. Die Hüde-Swifterbant-Gruppe leitet 
nach einer Zwischenphase in die westliche TBK über”. De laatste zin 
suggereert etnische continuïteit. Op dit laatste wijst ook het volgende 
citaat (ibidem, 339), dat volgt op de vaststelling dat te Hüde I de “for-
mative fase van TRB” (bewoningsfase 3) uit het aardewerk is af te 
leiden: “Die lebensweise der sie tragende Gemeinschaft erinnert noch 
stark an sesshafte mesolithische Jäger”.

4 In Kampffmeyers catalogus is de culturele toeschrijving van de scher-
ven (“Merkmal 52”) weggelaten “da sich die Zugehörigkeiten [zu be-
stimmten Kulturgruppen] während der Bearbeitung ändern und zudem 
nur vorläufig sind” (Kampffmeyer 1991, Band 4, 125). Oorspronkelijk 
stonden daarin de determinaties van Deichmüller. “In der späteren 
Auswertung wurde die kulturelle Zuordnung der Scherben programma-
gestützt zusätzlich durch die Warenart, Materialeigenschaften, Lage 
innerhalb der Grabung, Verzierung, usw. ergänzt oder ersetzt” en werd 
Merkmal 52 verder niet meer gebruikt (ibidem, Band 4, noot 188).

5 Dit blijkt bijvoorbeeld bij de bestudering van Kampffmeyers “unver-
zierte Bischheimer Formen”(Kampffmeyer 1991, noot 877). Het be-
treft meestal scherven waarvan het potprofiel niet betrouwbaar te re-
construeren is. Vaak zijn het scherven van middelgrote en grote potten, 
met een randdiameter van meer dan 25 cm. Hun bodemvorm is onbe-
kend. Kampffmeyer duidde de “unverzierte Bischheimer Formen” 
(ibidem, noot 877) aan als ‘Becher’ (ibidem, 272-273). Fragmenten 
van even grote potten uit de “Hü-SW-Horizont” noemde hij echter 
scherven van “grosse Vorratsgefässe” (ibidem, 271). De terminologie 
verhult dat dit SW-aardewerk eigenlijk in niets verschilt van het door 
hem aan Bischheim toegewezen materiaal. Vergelijk het door Kampff-
meyer als Hüde-Swifterbant beschouwde aardewerk (ibidem, noot 875) 
met de volgende, als Bischheim aangemerkte potten met een wanddikte 
van 6-10 mm en een randdiameter van 25-31 cm, en een ongeveer 
even grote grootste buikomvang: Fnr. 2407, 3015, 3035, 19814, 21613, 
30141,30385 en 31440 (resp. Taf. 13, 16, 17, 49-50, 64-65, 74). 

Vergelijk deze potten ook met de potten die, gelet op hun 14C-daterin-
gen, in de vroegste bewoningsfase thuishoren, maar die Kampffmeyer 
in Bischheim plaatste: Fnr. 4742, 19814 en 21919 (Taf. 25, 49, 51). 
Vergelijk verder Fnr. 4742/21648 (Taf. 25; volgens Kampffmeyer 
vermoedelijk Hü-SW) met Fnr. 3982, 4887, 9722 en 15605 (Taf. 23, 
26, 39, 42; volgens Kampffmeyer Bischheim), of Fnr. 31145 (Taf. 72; 
volgens Kampffmeyer Hü-SW) met Fnr. 15605, 22552, 29183 en 
29928 (Taf. 42, 53, 60, 63; volgens Kampffmeyer Bischheim).

6 Dit is bepaald geen incident. Fnr. 2768 en 9339 (Taf. 13, 38) zouden 
behoren tot de Hüde-Swifterbant-Horizont (zie Kampffmeyer 1991, 
Abb. 67.1, 271, noot 875), maar ook tot de ‘formative Phase’ van TRB 
(ibidem, 276, noot 879). Fnr. 93 (Taf. 1) is geplaatst in Bischheim of 
laat-Rössen (Abb. 67.1) en ook in FN B (278, noot 883). Fnr. 3044 
(Taf. 18) zou Bischheim of laat-Rössen zijn (Abb. 67.1), maar is 
eveneens gerekend tot de ‘formative Phase’ van TRB (274, noot 879). 
Fnr. 706, 3044, 8595, 16667, 16774, 21345 en 31109 (Taf. 7, 18, 
33, 44, 50, 70) zijn aan de ‘formative Phase’ van TRB toegewezen 
(276, noot 879) en eveneens aan het jongere FN B (278, noot 570, 
noot 883); Fnr. 31208 en 31386 (Taf. 73-74) zouden waarschijnlijk 
een bronstijd/ijzertijddatering bezitten (noot 763), terwijl zij “von der 
Form und der Warenzugehörigkeit allgemein in die frühe Trichterbecher-
kultur zu datieren sind” (278, noot 884) en ook nog als Drouwener 
TRB opgevoerd werden (noot 887). Fnr. 357 (Taf. 2) behoorde aan-
vankelijk tot FN B (noot 883) en later tot de Drouwener TRB (noot 
887). Fnr. 26376 (Taf. 56) werd als waarschijnlijke bronstijd/ijzer-
tijdscherf genoemd (noot 763), maar tevens in de Drouwener TRB ge-
plaatst (noot 887). Fnr. 29899 (Taf. 63) behoorde tot de “formative 
Phase der TBK” (275), tot vroeg TRB (noot 884) en ook tot de 
Drouwener TRB (noot 887).

7 Zo vermeldde Kampffmeyer in zijn catalogus (Band 4) de baksels 
van 16 van de 18 voorbeelden die hij tot SW rekende (ibidem, Band 
1, noot 875). De helft daarvan heeft niet het baksel dat kenmerkend 
zou zijn voor dit aardewerk (vergelijk voor de betreffende scherven het 
bakseltype in Kampffmeyers catalogus; het betreft dan baksels die vol-
gens Kampffmeyer (1991, 140, 146) typerend zouden zijn voor Bisch-
heim, vroege TRB, en ‘entwickelte’ TRB). De Roever (2004, 142) 
wees op deze discrepantie. Ook de in mijn noot 10 genoemde Fnr. 21919 
en de andere scherven van dezelfde pot maken duidelijk hoe problema-
tisch toewijzingen op grond van baksels, zoals Kampffmeyer (1991, 
121- 147, 272-280) deed, kunnen zijn. Volgens Kampffmeyers catalo-
gus behoren de scherven van deze ene pot tot drie verschillende baksels.

LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD
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(touwversiering, buik- en halsfranje), aan een relatief korte 
periode toe te wijzen. Dit is terug te voeren op:
– de problematische stratigrafische situatie met sterke ver-

menging van materiaal uit successieve bewoningsfasen;
– een overlap in bakselsoorten van het aardewerk uit de ver-

schillende bewoningsfasen;
– het aan SW eigen, zeer lange voortleven van potvormen en 

versieringen (wat Kampffmeyer destijds niet weten kon).

Uit het bovenstaande volgt dat Kampffmeyers deteminaties 
niet zomaar geaccepteerd mogen worden. Ik becommentari-
eer hieronder het aardewerk dat hij toewees aan zijn eerste 
twee bewoningsfasen. Het materiaal dat hij voor zijn derde 
bewoningsfase kenmerkend achtte, behandel ik in mijn hoofd-
tekst (zie paragrafen 6.3.2 en 6.3.4).

Kampffmeyers bewoningsfase 1
De potten die Kampffmeyer tot de oudste bewoning van 
Hüde I rekende, zouden gekenmerkt zijn door “Ertebølle-

Ellerbek-Elemente”, en “Rössen-Importe” (Zie Kampffmeyer 
1991, 284, Abb. 250, 250a, zie ook 245: “Rössen-ähnliche 
Funde” samen met “Ertebølle-scherben”).8 Hij verwees ver-
volgens nergens naar een specifieke Rössener pot die uit deze 
vroegste fase zou kunnen stammen. Uit opmerkingen elders 
blijkt dat hij geen Rössen-I-potten in Hüde I zag, maar alleen 
jonger Rössener aardewerk, vanaf (laat-) Rössen II, dat hij 
niet in verband bracht met zijn vroegste bewoningsfase. Vol-
gens Gleser (1995, 305; zie ook Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 24) komt Rössen te Hüde I helemaal niet voor, 
en is uitsluitend sprake van Bischheim. Daarmee vervalt de 
gedachte aan aanwezigheid van Rössener aardewerk in Hü-
des oudste bewoningsfase.
Evenmin is trouwens overtuigend Ertebølle-aardewerk aan-
wezig.9 Kampffmeyers voorbeelden van die “Ertebølle/Eller-
bek-Elemente”, waarmee hij SW-aardewerk bedoelde, be-
treffen inderdaad SW-aardewerk dat echter soms MK-in-
vloeden vertoont en dan dus niet in de oudste fase van Hüde 
I thuis kan horen.10

8 Eerdere auteurs hadden zich ook al over het aardewerk van de vroeg-
ste bewoning van Hüde uitgelaten. Ik haal enkele aan.

– De Spitzböden van Hüde werden door Deichmüller met de vroegste be-
woning geassocieerd. Een direkte parallel tussen de Spitzböden (zowel 
de spitsronde als de knobbelbodems) en Ertebølle heeft Deichmüller 
nooit getrokken. Wel hield hij rekening met een mogelijk “räumliches 
Zwischenglied zwischen Ertebölle und Michelsberg. [...] Jedenfalls be-
darf es noch eines eingehenden Vergleiches zwischen Dümmer-Spitz-
böden und dem Ertebölle-Ellerbek-Material” (Deichmüller 1969, 30-
31). Eerder had hij (idem 1963b, 86) Schütrumpf aangehaald, die 
een “runde Wackelboden [...] ins früheste Neolithikum (Ellerbek-Er-
tebölle)” zou willen dateren.

– Ook Schwabedissen was voorzichtig. Hij wees al vroeg op een pot uit 
Hüde met “ähnlichkeit mit Spitzbodentöpfen von Ellerbek-Ertebölle, 
wenn auch gewisse Abweichungen zu vermerken sind”(1957/58, 23 en 
Abb. 18a). Later had hij het over Ertebølle “mit Einschränkung!” 
(idem 1966, 454, zie ook 420) en over een “Kulturschicht, die mit 
Vorbehalt einige Elemente der Ertebölle/Ellerbek-Kultur aufweist” 
(idem 1979b, 212).

– Louwe Kooijmans (1976, 255) beschouwde weliswaar het onderste ni-
veau van Hüde als een westelijke faciës van Ertebølle, vergelijkbaar 
met SW, maar signaleerde ook nadrukkelijk het ontbreken van onder 
meer Tonwannen (Lampen) en afslagbijlen (zie ook Van der Waals 
1972, 167; Laux 1985, 31).

– Bakker (1979, 120) sprak met betrekking tot Hüde (‘Dümmer-S’) 
over “Ertebølle-like pots” maar merkte tevens op dat “fingertip im-
pressions below the rim in ‘real Ertebølle’” ontbreken.

– Lichardus (1991, 776) ging wel kort door de bocht: “Die frühesten, in 
Kalkgyttja liegenden Kulturreste mit charakteristischen Geweihäxten 
gehören einer Ertebølle-Ellerbek Besiedlung an. Dieser kann auch ein 
Teil der Spitz- und Wackelbodenkeramik zugeordnet werden”. Hij 
noemde tevens de “Spitz- und Wackelbodenkeramik” uit de laag erbo-
ven: “Vergleichbare Keramik ist aus den späten Ertebølle-Ellerbek-
Siedlungen wie in Ringkloster und anderswo hinreichend bekannt”. 
Overigens had Lichardus Hüdes spitsronde en knobbelbodems [sic] 
eerder nog beschouwd als “Siedlungsfunde der späten Stufe der Rösse-
ner Kultur“ (Lichardus 1976, Taf. 83).

9  De voor Ertebølle zo kenmerkende bootvormige ‘Lampen’ ontbreken te 
Hüde geheel (Kampffmeyer 1991, 271). Bovendien komt het vuur-
steenassemblage dat met de oudste bewoningsfase van Hüde geassoci-
eerd is, niet overeen met Ertebølle-vuursteenassemblages, maar juist 
wèl goed met die van SW (Stapel 1991, 158-161, 165-166). Schwabe-
dissen (1966, 420) had ook al opgemerkt dat niet goed te bepalen valt 
of de “Spitzbodengefässe einem eigenen oder dem Rössener Horizont 

angehören. Die Aufbautechnik der Gefässe ist auf alle Fälle anders als 
in der Ertebölle-Ellerbek-Kultur”. Volgens Deichmüller (1965a, 6, 8) 
zijn dit soort bodems “nicht in jedem Fall typologisch eindeutig von 
Rundböden mit etwas spitzoval zulaufender Form zu trennen. Ausser-
dem gibt es einigen Rundböden mit warzenförmiger Verdickung unter 
der Mitte des Bodens [knobbelbodems]. Diese ‘Warzen’ sind nach-
träglich am Boden aufgesetzt worden” (vergelijk Kampffmeyer 1991, 
Taf. 99: Fnr. 30727, gerekend tot de oudste bewoningsfase; ibidem, 
noot 875). De bodemknobbels van Ertebølle zijn nooit als applique 
aangezet, die van SW wel (zie paragraaf 6.1.1).

10 Het gaat om 12 scherven van spitsronde bodems en knobbelbodems 
(Kampffmeyer 1991, noot 875) en, bepalend voor de beeldvorming, 
zes half- of bijna complete potten met een spitsronde of ronde bodem. 
Het zijn middelgrote tot grote potten (grootste omvang 23-35 cm) die 
niet uitgesproken dikwandig zijn (6-10 mm). Zij zijn gekenmerkt door 
een S-profiel met een duidelijke schouder en een grootste buikomvang 
die, voorzover te bepalen, meestal tussen de helft en tweederde van de 
pothoogte zit. De grootste randdiameter is ongeveer even groot als de 
grootste buikomvang, of, in een enkel geval, wat groter. De randen zijn 
glad of voorzien van Randkerbung. Verder zijn de potten onversierd of 
spaarzaam versierd met een rij vingertopindrukken onder de rand.

 Hoewel het mogelijk is dat deze zes voorbeelden inderdaad tot de vroeg-
ste neolithische bewoningsperiode behoren, is op grond van de typologie 
en de geassocieerde 14C-dateringen en hun eventuele reservoireffect niet 
uit te sluiten dat zij jonger zijn.

– Fnr. 9339 (Taf. 38) is door Kampffmeyer (1991, 276) ook als voor-
beeld van de ‘formative Phase’ van TRB genoemd.

– De “Inhalt des Gefässbodens” van Fnr. 30990/31119 (Taf. 69) is 
14C-gedateerd op 5400 ±50 BP (ibidem, 327, noot 486, Abb. 249). 
Ik vermoed dat deze datering te oud is. Hoewel deze pot aan Erte-
bølle-profielen doet denken vanwege de laag geplaatse grootste bui-
komvang en de lange, bijna cilindrische schouder/halszone, zijn ook 
goede MK-parallellen voorhanden (Schwabedissen 1957/58, Abb. 
16a; 1966, 454, 457, Abb. 24; Behrens 1969, Abb. 1e, 7e). Een date-
ring in de MK-periode is gezien de vondstpositie in het broekveen wel 
degelijk mogelijk en zelfs waarschijnlijker (zie Kampffmeyer 1991, 
256-257, 339, noot 802 en zie ook Abb. 216, waarin Kampffmeyer 
zelf deze pot met MK vergeleek).

– Ook Fnr. 31145 (Taf. 72), 4532 (Taf. 24) en 7917 (Taf. 32) hebben 
in MK-aardewerk goede parallellen (zie Bakker 1979a, 120; zie ook 
Genrich 1958, 168 = Jacob-Friesen 1959, Abb. 87 = Schwabedissen 
1957/58a Abb. 18a = Deichmüller 1963b, Taf. 1:3).

– Voor Fnr. 4742/21648 (Taf. 25) zijn “organische Reste vom runden 
Boden” 14C-gedateerd op 5510 ±160 BP. “Das Gefäss gehört wahr-
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Het is dus al met al lastig om een beeld te krijgen van het 
oudste aardewerk van Hüde I. Zouden de SW-ontwikkelin-
gen gedurende SW1 voor Hüde I vergelijkbaar zijn met die 
van de IJssel/Vecht/Eem-groep, dan zijn potten met ronde, 
spitsronde en knobbelbodems te verwachten. Zij zullen on-
versierd zijn, op Randkerbung na, zoals het SW1-aardewerk 
van Hoge Vaart-A27.11

Kampffmeyers bewoningsfase 2
Tot zijn tweede bewoningsfase rekende Kampffmeyer (1991, 
284, noot 876-877) het versierde Rössen III/Bischheim-aar-
dewerk en het onversierde aardewerk (‘Bischheim-Variante’ 
die overigens wel vrij vaak van Randkerbung voorzien 
zijn).12 Naast grotere potten, al dan niet versierde bekers, 
versierde amforen en versierde schalen vermeldde hij (ibi-
dem, 273) onversierde, van Randkerbung voorziene kom-
men.13

Als niet te zwaar getild wordt aan de te vroege dateringen die 
Kampffmeyer aan deze fase verbond (ca. 5550-5450 BP, ter-
wijl volgens Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 19) Bisch-
heim pas rond 5400 BP (4300 cal BC) begint), is de toewij-
zing van het bovengenoemde aardewerk aan zijn bewonings-
fase 2 wel verdedigbaar. Vergelijking met aardewerk van de 
vindplaatsen bij Swifterbant (De Roever 2004, fig. 9-16) en 
met het SW-aardewerk van P14 maakt duidelijk dat Hüdes 
“Bischheim-Variante” zonder problemen aan SW kunnen 
worden toegeschreven.14 Een deel van dit SW-aardewerk van 
Hüde I kan ook ouder of jonger zijn dan Kampffmeyers be-
woningsfase 2.
Verder heeft Hüde I veel scherven opgeleverd die versierd 
zijn met allerlei indrukken op en onder de rand, en ook aan 
de binnenkant van de rand, en (minder vaak) indrukken in 
een horizontale rij op de schouder. Andere bezitten opper-

vlakteruwing, soms met ‘dakpan-effect’ of met diepe krassen. 
Zulke scherven plaatste Kampffmeyer pas in zijn bewonings-
fase 3, de “formative Phase” van TRB (Kampffmeyer 1991, 
229-230, 276), in navolging van Schwabedissen (1979b). 
Dergelijk aardewerk beeldde echter De Roever (1979, fig. 1-
5) al af voor Swifterbant. Kampffmeyer had daarom voor 
zijn vergelijkbaar versierde scherven ook een SW-toewijzing 
kunnen overwegen. Dat had hij bovendien kunnen doen op 
grond van zijn correcte, belangrijke observatie: “Der einfa-
che unverzierte Rundbecher [van SW] weist formale Ähn-
lichkeit mit verzierten Rössener Kugelbechern, unverzierten 
Bechern der Bischheimer-Variante am Dümmer und frühen 
Trichterbechern auf. Die spitzbodigen Gefässe zeigen deut-
liche Parallelen zur Ertebølle- wie auch zur Michelsberg-
keramik” (Kampffmeyer 1991, 252).

In die vele geïmporteerde Bischheim-potten en de vele knob-
bels en Ösen te Hüde I komt een verschil met de SW-vind-
plaatsen in Flevoland en de Noordoostpolder tot uitdrukking. 
Het Bischheim-territorium lag voor de SW-bewoners van 
Hüde I veel dichterbij, waardoor zij veel gemakkelijker toe-
gang tot Bischheim-aardewerk gehad zullen hebben.

Het grote aantal nog min of meer complete Bischheim-pot-
ten te Hüde I is opmerkelijk, ook vergeleken met een ‘nor-
male’ Bischheim-nederzetting.15 Of dit alleen samenhangt 
met de zachte grondlagen van Hüde I, wat van invloed ge-
weest zal zijn op de fragmentatiegraad, is de vraag. Zou het 
kunnen zijn dat in SW – niet alleen te Hüde I, maar ook op 
P14 (als de Ösenbecher een Bischheim-import zou zijn) – 
met name (versierde) importen een bijzondere status hadden 
en dat deze bij voorkeur uitverkoren werden voor rituele de-
posities? Toegevoegd praktisch nut zullen die potten immers 

scheinlich noch in Besiedlungsphase 1, allenfalls an den Beginn von 
Phase 2” (Kampffmeyer 1991, noot 993, zie ook ibidem, 327, noot 
486, 327, Abb. 249). Daarmee gaf Kampffmeyer zelf al aan hoe dis-
cutabel het typologische verschil is tussen aardewerk uit zijn Hü-SW-
bewoningsfase en dat uit de daaropvolgende bewoningsfase. Dit blijkt 
verder uit twee andere voorbeelden van scherven die “in die älteste Be-
siedlungsphase gehören” (ibidem, 327: Fnr. 19814 (Taf. 49) en 21919 
(Taf. 51)). Elders schreef hij ze aan Bischheim toe (ibidem, noot 877: 
Fnr. 21613 behoort namelijk tot dezelfde pot als Fnr. 21919). Het zijn 
uitbuigende randscherven met Randkerbung met een dikte van 7-10 
mm, afkomstig van twee potten met een randdiameter van 26-28 cm. 
Dit zijn inderdaad geloofwaardige kandidaten voor Hüdes oudste be-
woningsfase vanwege de 14C-dateringen van hun verkoolde aankoek-
sels: 5885±225 BP en 5875±100 BP (Abb. 249, 250-250a).

11 Vergelijkbaar aardewerk, vermoedelijk uit dezelfde periode, is ook ge-
vonden nabij de bronnen van de Retlage, ca. 70 km ten zuidzuidoos-
ten van de Dümmer (Schwanold 1933; Jacob-Friesen 1959, 68-70, 
Abb. 46-47; Midgley 1992, 13). Het betreft “hohe Töpfe mit ge-
schweifter Wandung und spitz ausgezogenen Boden” (Jacob-Friesen 
1959, 70). Jacob-Friesen zag overeenkomsten met “Gefässe aus Kök-
kenmödingern Schleswig-Holsteins und Dänemarks, jetzt auch aus 
Mooren Niedersachsens”, waarmee hij op Hüde I doelde. Op deze 
vindplaats zijn verder mesolithisch aandoende vuursteenartefacten en 
een ovale hutplattegrond aangetroffen.

12 Ook hield Kampffmeyer (1991, 253-254, Abb. 213-214) rekening 
met een paar Rössen-II-potten, in weerwil van de determinatie van de 
betreffende bekers als Rössen III door Lichardus, en als Bischheim 
door Schwabedissen (ibidem, noot 791). Later leek hij dit af te zwak-

ken tot bekervormen “die noch an Rössen II erinnern” (ibidem, 272). 
Binnen zijn Rössen-Bischheim-Horizont maakte Kampffmeyer onder-
scheid tussen Rössen III en Bischheim (ibidem, 272). Met Rössen III 
doelde hij op een late fase van de “mitteldeutsche Gruppe der Rössener 
Kultur”, en met Bischheim doelde hij specifiek op een “rheinisch-west-
fälische Gruppe”. Voor Hüde I is echter “eine eindeutige Zuordnung 
zu einer der beiden regionalen Gruppen nicht möglich” (ibidem, 335).

13 Tot zijn tweede bewoningsfase rekende Kampffmeyer (1991, 274, noot 
876) verder nog een “Füsschenbecher/-schale Fnr. 4606”( bedoeld is 
Taf. 26:Fnr. 4604), een versierde amfoor (Taf. 28: Fnr. 6591, Taf. 
93) en een versierde schaal (Taf. 34: Fnr. 8812, Taf. 92) Ten onrech-
te is in noot 876 ook Fnr. 4132 (Taf. 24) genoemd, maar deze scherf 
bezit een horizontale touwindruk (ibidem, noot 663) en moet daarom 
jonger zijn.

14 Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het volgende. De pot waartoe Fnr. 
29928 (Taf. 63) met S-profiel en Randkerbung behoorde, is volgens 
Kampffmeyer (1991, noot 877) onversierd Bischheim-aardewerk. 
Volgens zijn catalogus bezat deze pot echter een Spitzboden (niet afge-
beeld), wat bij een ‘echte’ Bischheim-pot niet voorkomt. Dit zal dus 
een SW-pot zijn. Aankoeksel hiervan is 14C-gedateerd op 5260 ±70 
BP (ibidem, Abb. 249).

15 Alleen al van de 33 door Kampffmeyer afgebeelde versierde Rund-
becher, een versierde schaal en twee versierde amforen in Rössen III/
Bischheimer-stijl zijn er 11 (bijna) compleet: Fnr. 554/663/675/9131/
30732, 1949/7886, 3007, 3041, 8815, 8935/9139/9156, 9119, 30467, 
30506, 30522 en 30640 (Taf. 5, 12, 15, 18, 33, 35-36, 66-67, 85-
94). Er zijn nog meer complete, meest onversierde potten, waaronder 
wederom Bischheim-importen en een veel jongere Baalberge-import.
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niet gehad hebben. Als deze interpretatie correct is, vormt 
het een bijkomend argument tegen de mogelijke suggestie 
dat Hüde I ook door Bischheim-lieden bewoond zou zijn. 
Het gebruik van aardewerk als rituele depositie is Rössen en 
Bischheim vreemd.

Voor Kampffmeyers bewoningsfase 3 met in mijn termen de 
Pre-Drouwener component van Hüde, zie paragrafen 6.3.2-4.

E.2 Hüde I volgens Raemaekers

Ook Raemaekers (1999, 72-89) behandelde Hüde I uitge-
breid. Hij benadrukte het door onderzoekers als Deichmül-
ler, Kampffmeyer en Stapel ondergewaardeerde belang van 
formatieprocessen, en gaf een methodische kritiek op het 
werk van Kampffmeyer (1991) en Stapel (1991). Raemaekers 
(1999, 73-74) merkte op dat er geen goede aanwijzingen zijn 
voor hiaten in de bewoningsgeschiedenis van Hüde I. Hij 
analyseerde een selectie van het aardewerk uit de waterloop 
van Hüde I. De scherven wees hij toe aan verschillende een-
heden (met een stratigrafisch naar boven toe oplopend volg-
nummer) die hij onderscheiden had op basis van lithostrati-
grafie en diepteligging. Raemaekers (ibidem, 75) was zich 
goed bewust van de beperkingen van deze aanpak. Een be-
trouwbaar beeld van de materiële cultuur van een specifieke 
bewoningsfase van Hüde I is op deze wijze niet te verwach-
ten, inzicht in globale trends mogelijk wel. Afhankelijk van 
de inhoud is voor elke eenheid op grond van van het toege-
wezen aardewerk een inschatting te maken van de tijdsdiep-
te. Het resultaat van Raemaekers’ exercitie is verhelderend. 
In de voor zijn onderzoek relevante eenheden 1-5 signaleer-
de hij steeds zowel Bischheim, MK- als SW-elementen, wat 
duidt op contaminatie. Desalniettemin zijn de volgende 
trends aanwezig (ibidem, 89): vanaf eenheid 2/3 vermindert 
het relatieve aandeel van plantaardige magering. Binnenrand-
versiering is vooral aan te treffen in eenheid 1, dikwijls in 
combinatie met versiering op de rand of direct eronder aan 
de buitenkant. Het aandeel groeflijnen neemt vanaf eenheid 
4 toe. De verschillende bodemtypen komen in alle eenheden 
voor, met uitzondering van vlakke bodems die alleen in een-
heid 5 gesignaleerd zijn.
Een zeer globale (typologische) trend op basis van de diepte-
ligging van het materiaal (zij het veel minder uitgewerkt dan 
die van Raemaekers) was overigens voor Hüde I al eerder 
aangetoond door Deichmüller (1965a, 5, Abb. 7; 1975, 46-
47; zie ook Schwabedissen 1979b, 212 e.v., Abb. 10).

Raemaekers (1999, 88) kwam tot dezelfde conclusie als ik: 
Hüde I is een SW-vindplaats zonder Ertebølle, met veel Bisch-
heim-invloeden. De MK-elementen (Tupfenleisten, enkele 
hoekige potvormen, lepels, bakplaten en Schlickrauhung) 
interpreteerde Raemaekers (ibidem, 88) als autochtone ver-
werkingen.

De als Pre-Drouwen aan te merken elementen (buikfranje in 
groeflijnen of in diepsteken) die zichtbaar zijn in het door 
hem afgebeelde aardewerk dat tot zijn eenheden 1, 2/3 en 4 
gerekend werd, liet hij onbesproken.16

E.3 Hüde I volgens Lanting & Van der Plicht

Na een bondige inleiding op de vindplaats en een schets van 
de bevindingen van Kampffmeyer (1991) en Stapel (1991), 
corrigeerden Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 24) en-
kele determinaties van Kampffmeyer. Zij merkten op dat al 
het ‘Rössen’ van Hüde I als Bischheim beschouwd moet wor-
den. Het materiaal overziend oordeelden zij (ibidem, 24): 
“Het lijkt er dus eerder op, dat het aardewerk van de vroege 
en middelste fase van Hüde I bestaat uit punt- en rond-
bodemaardewerk van Swifterbant-type, met een aanzienlijk 
aandeel Bischheim-aardewerk”.

Bischheim-aardewerk in de oudste fase zou een secundaire 
bijmenging kunnen zijn, of misschien wel kunnen duiden op 
een jongere datering van die fase. Lanting & Van der Plicht 
stelden dat MK-aardewerk nauwelijks aanwezig is. Een ver-
moede MK-knikwandschaal wezen zij af, zoals ook bijna al 
het vroege TRB. De enige trechterbeker (Kampffmeyer 
1991, Taf. 46: Fnr. 1742) die volgens hen wat ouder zou kun-
nen zijn, synchroniseerden zij met het noordelijke Vroeg-
Neolithicum-C/Midden-Neolithicum 1. Zij zagen verder 
slechts één Baalberge-import, de bekende trechterbeker 
(Kampffmeyer 1991, Taf. 1: Fnr. 150). Verder volgden zij 
Kampffmeyer in zijn dateringen van het Drouwener aarde-
werk (in Drouwen A-D1 volgens Bakker 1979a, ofwel in 
TRB1-3 volgens Brindley 1986b).

Daarna gingen Lanting & Van der Plicht kort in op Rae-
maekers’ analyse. Zij schreven enkele grote scherven van 
twee trechterbekers met buikfranje, afkomstig uit Raemae-
kers’ eenheden 2/3 en 4, toe aan Drouwener trechterbekers. 
Op grond daarvan stelden zij (ibidem, 24): “Dus zelfs in de 
kreek is het materiaal veel sterker vermengd dan Raemaekers 
denkt”. Dat zij de betreffende trechterbekers als jongere 
trechterbekers beschouwden, was onvermijdelijk gezien hun 
uitgangspunt dat Pre-Drouwen niet bestaat. Ik denk echter 
dat het op typologische gronden heel goed mogelijk is dat de 
genoemde trechterbekers, zeker die uit eenheid 4, in feite 
Pre-Drouwener trechterbekers zijn.17 Ongeacht of de conta-
minatie (nog) sterker is dan Raemaekers al dacht, wegwui-
ven van Raemaekers’ bevindingen op grond van deze trech-
terbekers zou onterecht zijn. Het feit dat de door Raemaekers 
gesignaleerde, globale trends een afgezwakte echo zijn van 
de algemene SW-trends binnen Flevoland en die van P14’s 
lagen A-E, pleit er voor dat de stratigrafie in de geul van 
Hüde I nog enige, zij het beperkte, chronologische waarde 
heeft.

16 Zie Raemaekers 1999, fig. 3.23:31809; fig. 3.24:31426; fig. 3.25:
31029/31426, 31124, 31422.

17 Vergelijk het profiel van de trechterbeker met ‘hoge buikknik’ (Kampff-

meyer 1991, Taf. 74:Fnr. 31426) met bijvoorbeeld een identiek, on-
miskenbaar Bischheim-profiel als Fnr. 1949/7886 (Taf. 12), of een 
SW- of Bischheim-profiel zoals van Fnr. 3032 (Taf. 17).
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Vervolgens analyseerden Lanting & Van der Plicht (ibidem, 
24-25) de 14C-dateringen van Hüde. Daaruit concludeerden 
zij dat te Hüde I sprake moet zijn geweest van regelmatig te-
rugkerende SW-bewoning, zonder al te grote hiaten, over een 
lange periode; waarschijnlijk al (Raemaekers’ fasering vol-
gend) vanaf Vroeg-SW, en verder in Midden-SW (met veel 
Bischheim-importen) en in Laat-SW. Deze interpretatie sluit 
aan op mijn eigen bevindingen (als voor Laat-SW Pre-Drou-
wen gelezen mag worden) en op die van Raemaekers.

Lanting & Van der Plicht (ibidem, 25) sloten hun beschou-
wing over Hüde I als volgt af: “Een ontwikkeling naar vroeg-
neolithische TRB is [in Hüde I] niet zichtbaar. De Trechter-
bekercultuur verschijnt tamelijk abrupt, in de vorm van 
midden-neolithische TRB-Westgroep met hooguit een klei-
ne bijmenging van aardewerk dat verwant is aan laat VN-C 
in Denemarken/Noord-Duitsland. Met nadruk moet er op 
gewezen worden, dat aardewerk met versiering in de Fuchs-
berg-stijl ontbreekt”.18 Afgezien van de laatste zin ben ik het 
hiermee hartgrondig oneens.

E.4 14C-dateringen van het aardewerk van Hüde I

Tabel E.1 geeft een overzicht van 14C-dateringen die direct 
met aardewerk van Hüde I verbonden zijn (hoofdzakelijk 
aankoekseldateringen of dateringen van de potinhoud).19

Vanwege de vaak erg grote standaardafwijkingen zijn veel 
dateringen nauwelijks bruikbaar. Bij deze dateringen moet 
verder rekening gehouden worden met te oude uitkomsten 
vanwege het reservoireffect. Of en in welke mate de lokale 
kalkgyttja een bron van vertekening is, is onduidelijk.
Kampffmeyer (1991, 327) was van mening dat de dateringen 
eerder te jong zullen zijn “da die Verfüllung und die Krus-
tenbildung wesentlich später eingesetzt haben können”. De 
14C-datering van Fnr. 30143 is duidelijk veel te jong, en die 
van Fnr. 491 veel te oud. De overige 14C-dateringen lijken 
niet onmogelijk en laten zich bijvoorbeeld redelijk vergelij-
ken met die van P14. Daarbij moet wel bedacht worden dat 
ook de dateringen van P14 vertekend kunnen zijn, zodat het 
risico bestaat dat vertekende uitkomsten met vertekende uit-
komsten vergeleken worden.

18 Bakker 1979a, 120 had dit ook al opgemerkt, zij het op basis van 
Deichmüllers eerste, voorlopige publicaties (Deichmüller 1963; 1965a; 
1965b).

19 Niet altijd is duidelijk wat precies gedateerd is. Kampffmeyer (1991, 
327) meldde dat van de potinhoud van Fnr. 4742 houtskool is geda-
teerd, maar gelet op zijn noot 486 gaat het om organische resten die 
van de potbodem afkomstig zijn (aankoeksel). Niet van Fnr. 4742, 
maar van Fnr. 4741 lijkt houtskool uit de pot gedateerd te zijn (zie 
Abb. 249). Volgens noot 486 is tevens van Fnr. 31119 de potinhoud 

gedateerd. Uit Kampffmeyers tekst (ibidem, 327) valt af te leiden dat 
van Fnr. 19814 en Fnr. 21919 aankoekselmonsters gedateerd zijn, wat 
ook geldt voor Fnr. 19814, Fnr. 29928 (zie voor beide laatste ibidem, 
noot 483) en Fnr. 30143 (ibidem, noot 485). Via Deichmüller (1969, 
31) en Kampffmeyer (1991, Abb. 249) is te achterhalen dat aankoek-
sel gedateerd is van Fnr. 8479 en Fnr. 3034. Fnr. 391 zou volgens 
Deichmüller (1969, 31) niet direct gedateerd zijn, maar een terminus 
ante quem bezitten via de 14C-datering van een stuk verkoold hout di-
rect erboven.

Tabel E.1 – De aardewerkdateringen van Hüde. Selectie uit Kampffmeyer 1991 Abb. 249 (BC-dateringen omgezet naar BP); voor 
de Taf.-verwijzingen zie ibidem, Band 3; alle 14C-dateringen zijn afkomstig van het laboratorium van Hannover, met vermoede-
lijke uitzondering van die van Fnr. 4742 (laboratorium Köln, zie ibidem, noot 393). De betreffende laboratoriumnummers zijn 
alleen bij uitzondering te achterhalen, via Deichmüller 1969. De δ13C-waarden zijn in de geraadpleegde literatuur niet vermeld.

aankoeksel
aankoeksel
verkoold hout
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
houtskool uit pot
aankoeksel
aankoeksel
potinhoud
potinhoud?
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
potinhoud

aard

2810±210
4700±270
4840±130
4865±150
4870±390
4880±50
5175±155
5210±155
5250±240
5260±70
5400±50
5420±50
5425±350
5510±160
5615±95
5875±100
5885±225

datering
conv. BP

scherf met Randkerbung
scherf van grootste buikomvang
randscherf met touwpoortjes, datering van verkoold hout boven scherf?
Trechterbekerscherven
randscherf met rij onregelmatig-ovale indrukken onder rand
uitstaande rand met indrukken op rand en dubbele rij ronde indrukken onder rand
rondbodemige amfoor/beker met twee oortjes op schouder
uitstaande rand met gaatje en indrukken op rand 
ronde bodem en Randkerbung
Vorratsgefäss met indrukken op rand
pot met tulpprofiel en indrukken op rand
scherf met Wickelschnur-indrukken
rondbodemige beker met vier knobbels op schouder en indrukken op rand
rondbodemig Vorratsgefäss met Randkerbung en oortjes op schouder
uitstaande rand met indrukken op rand
steile randscherf met indrukken op rand
steile randscherf met indrukken op rand

opmerkingen

30143
13715
391

28209
24275
3598
4741
8479
3034
29928
31119
491
3011
4742

?
21919
19814

Fnr.

−
−
3
−
55
20
25
33
−
63
69
−
15
25
−
51
49

Taf.
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BIJLAGE F – BOBERG-15

Net binnen het Ertebølle-verspreidingsgebied liggen aan de 
rechter Elbe-oever enkele rivierduinen, waarvan Hamburg-
Boberg-15 voor mijn studie de belangrijkste is.1, 2

Boberg-15 is een palimpsest met een zeer grote tijdsdiepte. 
De vondsten uit verschillende perioden zijn niet stratigra-
fisch gescheiden. Het aardewerk bevat waarschijnlijk een Er-
tebølle-component.3 Een deel van het materiaal is te verbin-
den aan de Satrup-fase.4 Ik ga niet in op enkele importstukken 
en op de deels discutabele interpretatie die hieraan gegeven 
is (Laux 1985, 27-29, Abb. 19: 1-5).

Mijn interesse gaat uit naar een andere component van het 
aardewerk (zie Schindler 1953/54, 10-12, Taf. IV: 2, 11-15; 
VI: 1, 2, 4; VII: 3-4; VIII: 1-5, 12, 16, 18-25; IX; X: 3, 49, 
112, 12, 16, 18; idem 1962, 249, 251; Laux 1985, 23, Abb. 
16-17). Dit aardewerk heeft volgens de tekeningen een wand-
dikte van meestal 8-9 mm. Kenmerkend is een vloeiend S-
profiel, soms met een duidelijke korte schouder en een vrij 
abrupte schouder/hals-overgang. Regelmatig is de randdia-
meter groter dan die van de grootste buikomvang. De groot-
ste buikomvang bevindt zich op ca. tweederde van de totale 
hoogte.5 Biconische profielen komen ook voor.6 De bijbeho-
rende bodems zijn relatief smal en vlak. Incidenteel is sprake 
van een wiebelbodem.
De versiering bestaat uit nagelindrukken, vlakdekkend of in 
horizontale zones, over de hele pot verdeeld, of alleen onder 
de rand. Ronde indrukken komen voor in een eenvoudig ho-
rizontaal motief, in een enkele of dubbele rij onder de rand, 
soms in Metopenmuster. Rechthoekige indrukken zijn on-
der de rand of op de schouder aan te treffen. Randkerbung 
en langwerpige knobbels zijn aanwezig.

Raemaekers (1999, 163-165) zag in het aardewerk hooguit 
enkele oppervlakkige overeenkomsten met SW en dacht eer-
der aan een relatie met het vroegste TRB van de Noord-
groep. Hij vond hierin steun bij Louwe Kooijmans 1976, 
262) die het genoemde Boberg-aardewerk als een lokale ont-

wikkeling op Ertebølle-basis beschouwde. De Roever (2004, 
144) bespeurde bescheiden relaties met SW.

Ik geloof niet in onafhankelijke, zelfstandige lokale ontwik-
kelingen te Boberg, temeer niet omdat in de contemporaine 
omgeving een aannemelijke inspiratiebron aanwezig is. Ik 
zie juist wel veel vorm- en versieringsovereenkomsten tussen 
dit materiaal van Boberg-15 en met name het SW-aardewerk 
van Hüde I, en ook met vondsten van Rosenhof.7 Daarmee 
zit ik op de lijn van Schwabedissen (1979c). Lanting & Van 
der Plicht (1999/2000, 25) dachten voor Boberg-15 (en Bo-
berg-20) aan SW-bewoning, geassocieerd met Bischheim-
aardewerk. Zo ver wil ik niet gaan. Ik interpreteer het aarde-
werk van Boberg-15 als sterk beïnvloed door SW. Het is te 
dateren in het tijdstraject (laat SW2) waarin in SW al vlakke 
bodems voorkwamen en verschillende MK-elementen verwerkt 
zijn (randen die een grotere diameter hebben dan de grootste 
buikomvang, naast vloeiende S-profielen ook meer gepronon-
ceerde schouder/hals-overgangen, een voorkeur voor versie-
ring onder de rand, en het incidenteel optreden van omge-
slagen randen met vingertopindrukken). Dit beïnvloedings-
moment verklaart ook de afwezigheid van versiering aan de 
binnenkant van de rand. In die afwezigheid zag Raemaekers 
(1999, 165) een verzwakking van de gedachte aan een relatie 
met SW, maar zijn tegenwerping is gebaseerd op ouder SW-
aardewerk, zoals dat van Swifterbant-S3, waarop binnen-
randversiering nog veel voorkomt. Ten tijde van de door mij 
veronderstelde noordelijke SW-uitstraling naar vindplaatsen 
als Boberg, vermoedelijk na 5250 BP (ca. 4050 cal BC), is 
binnenrandversiering op SW-potten al niet meer gebruike-
lijk (zie het materiaal uit P14’s laag B). Voor de vlakdekkende 
versiering te Boberg zijn in SW goede parallellen aanwezig, 
maar de gezoneerde versiering van Boberg (die ook in Sig-
geneben-Süd te vinden is) lijkt een eigen verwerking van het 
late SW-idioom te zijn. Met Raemaekers en Louwe Kooij-
mans lijkt het me zeer aannemelijk dat dit aardewerk door 
Ertebølle-nazaten is vervaardigd.

1 Boberg-15 en Boberg-20 zijn voorlopig gepubliceerd in Schindler 
1953/54; 1960; 1961; 1962a; 1962b. Laux (1985) heeft deze vind-
plaatsen opnieuw bewerkt en geïnterpreteerd, en voor het eerst Boberg-
15-Ost nader voorgesteld. Zie verder onder meer Lichardus 1976, 171-
173, Taf. 84-85; 1991, 776-777; Schwabedissen 1981a, 136, 140; 
1994, 376-380.

2 Naar mijn mening is al het met Boberg vergelijkbare aardewerk in 
Noord-Duitsland, dat door Laux (1985, 29-30; vergelijk ook Beran 
1993, 44) aangeduid is als “Grübchenkeramik” (niet te verwarren 
met de jongere Grübchenkeramik uit oostelijk Denemarken, Zweden 
en het Baltische gebied), aardewerk dat door SW beïnvloed is.

3 Raemaekers (1999, 164) is daar niet zo zeker van, omdat lampen ook 
geassocieerd zijn met vindplaatsen met aardewerk uit de Rosenhof-
fase. Veel van de knobbel- en puntbodems (niet kenmerkend voor Ro-
senhof of Noordgroep-TRB) lijken mij echter als SW- of MK-achtige 
bodems niet geloofwaardig. Ertebølle is bovendien op naburige duintjes 
zeker aanwezig.

4 Hieraan is vrij veel aardewerk toe te wijzen. Het gaat om gedrongen 
trechterbekers met meestal een slap S-profiel. Ook een slanke variant 

met een scherpe schouder/halsovergang en met een randdiameter groter 
dan de grootste buikomvang is aanwezig. De trechterbekers bezitten 
Fransenverzierung, meestal in groeflijnen, soms in plastische lijsten of 
in touwindrukken. Af en toe is buikfranje met korte groefjes onder de 
rand gecombineerd. Verder zijn mogelijk Ösenbecher voorhanden, en 
zeker kraagflessen met hoge tuit, en met kragen en halzen met een 
kleine diameter, soms met buikfranje en groefjes op de kraag (Schind-
ler 1953/54, 11-12; Taf. VI, VIII, X-XI, XIII; Laux 1985, 21, 23, 
Abb. 14-15). ‘Tiefstich-TRB’ ontbreekt.

5 Zie ook Laux 1985, Abb. 12:1. Gezien de hoog geplaatste grootste 
buikdiameter, boven de helft van de (gereconstrueerde) pothoogte, is 
dit (contra Laux) zeker geen Ertebølle-pot.

6 Een beker van Boberg-15 met tulpprofiel en ronde bodem is ook als Er-
tebølle voorgesteld (Schwabedissen 1994, Taf. 20:3). Voor Schindler 
(1953/54, Taf. X:4) daarentegen betrof het een trechterbeker. Een da-
tering na 5350 BP is op grond van het MK-achtige profiel het waar-
schijnlijkst.

7 Als verbindend element tussen Boberg, Rosenhof en Hüde I is ook een 
amfoor van Boberg-20 relevant (Richter 2002, 91-92, Abb. 43).
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BIJLAGE G – ROSENHOF

De vindplaats Rosenhof in Holstein is opgegraven en (voor-
lopig) beschreven door Schwabedissen (1972; 1979b; 1979c; 
1981a; 1994). Het niveau met de Ertebølle-component van 
deze vindplaats laat ik verder buiten beschouwing.
Het vroegneolithische Rosenhof-aardewerk kent N- en Z-
voegen en is meestal dunwandig (volgens de reconstructie-
tekeningen gemiddeld 7-8 mm) en glad afgewerkt. Over de 
magering is niets vermeld. Voor zover te beoordelen, zijn de 
bodems vlak of enigszins hol en vermoedelijk ook rond. De 
afgebeelde scherven tonen uitstaande, hoge halzen, mogelijk 
van bekers en potten met een vloeiend S-profiel. Een knik 
ter hoogte van de schouder/halsovergang komt eveneens ze-
ker voor. Behalve bekervormen en scherven van Vorratsge-
fässe zijn amfoorfragmenten aanwezig, en een vrij complete, 
buikige amfoor met vier oren hoog op de schouder en met 
een vlakke bodem. Schwabedissen (1979c, 168) noemde een 
scherf met omgeslagen rand en een oor op de schouder/hals-
overgang een “Ösenbecher von Michelsberg-Gepräge”. Voorts 
zijn kommen en lampen in de Ertebølle-traditie aanwezig. 
Het aardewerk is overwegend onversierd. Indrukken op de 
rand komen voor, als enige versiering of in combinatie met 
onregelmatig-driehoekige tot ronde indrukken in een enkele 
rij onder de rand. Een rand van een Vorratsgefäss is omge-
slagen en voorzien van vingertopindrukken (Arkadenrand).

Schwabedissen (1979b, 217, 220; 1979c, 171) zag in het aar-
dewerk van Rosenhof parallellen met Hüde I, en eenzelfde 
soort TRB-ontwikkeling met MK-elementen “aber doch ab-
gewandelt” en met “Verzierungsmerkmale der Trichterbecher-
Kultur” (waarmee indrukken onder de rand zijn bedoeld).
Schwabedissen (1979c, 168, 171; 1981b, 47-50) postuleerde 
tevens vroege Baalberge-invloeden en beschouwde die als 
belangrijk voor de TRB-ontwikkeling. Zo zag hij een Baal-
berge-invloed in de bovengenoemde amfoor van Rosenhof 
met vier oortjes op de schouder en een vlakke bodem. De 
verbinding die Schwabedissen (1981b) met Baalberge con-
strueerde, is niet bijzonder elegant. In de buurt van Rosen-
hof is te Klenzau een vermoedelijk globaal gelijktijdige, bol-
lige amfoor/fles gevonden, met een wiebelbodem en met 
twee oren hoog op de schouder. Deze bracht hij in verband 
met enkele bolle, rondbodemige amforen met twee oortjes 
hoog op de schouder uit Noordoost-Duitsland en Polen. 
Hoewel Schwabedissen opmerkte dat rondbodemige am-
foortjes niet echt typisch zijn voor Baalberge, werden deze 
amforen toch als Vroeg-Baalberge bestempeld. En zo “be-
stätigt sich damit der Eindrück, dass sowohl Michelsberg als 
auch Baalberge eine Rolle bei der Herausbildung der Trich-
terbecherkultur im Norden gespielt haben” (ibidem, 49)!
Midgley (1992, 225) stelde dat Schwabedissens associatie 
van de amfoor/fles van Rosenhof met Baalberge ongelukkig 
was, “since it suggests that such pottery originated in central 
Germany and was then disseminated northwards. All the 
available evidence [...] suggests, to the contrary, that such 
pottery developed locally in the North European plain and 
that the development of the Baalberge phase in middle Ger-

many takes place at a later stage, on present evidence not be-
fore 4000 BC [na 5100 BP]” (zie ook Lichardus 1976, 144; 
Lichardus & Lichardus-Itten 1993, 73).
Baalberge is volgens Lanting & Van der Plicht iets ouder te 
dateren, globaal tussen 5300-4950 BP; ca. 4150-3700 cal 
BC (Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 8, en zie hun ver-
wijzing (ibidem, 30) naar de synchronisatie van Baalberge 
met MKII-IV (Gleser 1995, 304)). Tegenwoordig wordt Baal-
berge echter veel later gedateerd; tussen ca. 3800 en 3300 
cal BC (op welke auteur dit teruggaat, is mij niet bekend, 
maar zie bijvoorbeeld Müller e.a. 2010, Abb. 1). Als dit cor-
rect is, en ook de dateringen voor Rosenhof (zie hieronder) 
juist zijn, is Baalberge-invloed te Rosenhof (en voor de ont-
wikkeling van Vroeg-TRB in zijn algemeenheid) uitgesloten.

Schwabedissen vermeldde voor zijn amfoor/fles uit Klenzau 
tevens een parallel uit Hüde I; een rondbodemige, bolle am-
foor met indrukken op de rand, echter met vier oortjes even 
boven de grootste buikomvang (Kampffmeyer 1991, Taf. 17, 
81: Fnr. 3039). Er zijn meer vergelijkbare, mogelijke am-
foorscherven te Hüde I aanwezig, waaronder een fragment 
met een oor op de schouder/hals-overgang (ibidem, Taf. 12:
Fnr. 2113, Taf. 57: Fnr. 26682). Vlakbij het bollige amfoor-
tje van Klenzau is een flesachtige pot met twee oortjes hoog 
op de schouder gevonden (Schwabedissen 1981, 43, Abb. 1-
2). Deze werd vanwege de “gleichen Technik” als gelijktijdig 
met het amfoortje voorgesteld (ibidem, 47). Destijds kende 
Schwabedissen geen tegenvoorbeelden. Hüde I levert een 
min of meer gelijkvormig tegenstuk. Het betreffende frag-
ment toont slechts een enkel oortje, wat lager geplaatst dan 
de tegenhanger uit Klenzau, even boven de grootste buik-
omvang (Kampffmeyer 1991, Taf. 48: Fnr. 19291/19463; 
vergelijk Taf. 47: Fnr. 28258, met oorspronkelijk vier oortjes 
op de grootste buikomvang).
Bovengenoemde voorbeelden uit Hüde I versterken de rela-
tie tussen deze SW-vindplaats en het materiaal van de Rosen-
hof-groep, een overeenkomst die ook door Schwabedissen 
sterk werd benadrukt. Een directe MK-invloed is, zoals Schwa-
bedissen al aangaf, niet te verwachten. De gesignaleerde 
MK-invloeden zijn goed verklaarbaar als in SW geïntegreer-
de elementen. De zogenaamde TRB-elementen in de versie-
ring zijn dat eveneens.

Schwabedissen (1979c, Abb. 5) dateerde Rosenhof tussen 
5460-5000 BP (ca. 4300-3800 cal BC). Lanting & Van der 
Plicht (1999/2000, 30) waren kritisch over de betreffende 
14C-dateringen. Zij achtten de oudere dateringen (van 
houtskool en van houtmonsters) te oud. Zij rekenden met 
een begin rond 5250-5200 BP (omstreeks 4100 cal BC), 
nauwelijks eerder dan de Oxie-groep, waarmee goede paral-
lellen bestaan. Ik volg hen hierin. Lanting & Van der Plicht 
(ibidem, 30) refereerden voorts aan de vindplaats Wangels 
LA 505 (Hartz 1997/98), met aardewerk identiek aan Rosen-
hof en met redelijk vergelijkbare 14C-dateringen (van aan-
koeksels op scherven) tussen 5300 en 5000 BP.
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BIJLAGE H – SIGGENEBEN-SÜD

Op nog geen kilometer van Rosenhof is in Siggeneben-Süd 
een iets jonger complex opgegraven (Meurers-Balke 1983; 
1994; zie ook Hoika 1994, 89, Abb. 1). Deze vindplaats, met 
een ca. 40 cm dikke vondstlaag, is op te vatten als een pa-
limpsest met een vrij aanzienlijke tijdsdiepte (Meurers-Bal-
ke 1994, 243).

Siggeneben-Süd gold als de typesite voor een aparte gelijk-
namige fase (Hoika 1990, 199, 206, Tab. 1-2; 1994, 89; Meu-
rers-Balke & Weninger 1994, Abb. 32; vergelijk Meurers-
Balke 1983, 91). Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 31) 
haalden echter instemmend Nielsen (1985) aan, die voor 
Siggeneben-Süd uitging van herhaaldelijke bewoning met 
grote tussenpozen, met een jonge Satrup-component als af-
sluiting. Ook Lanting & Van der Plicht dachten daarom aan 
een tweedeling met enerzijds materiaal dat nauwelijks jonger 
is dan dat van Rosenhof, en anderzijds een Satrup-compo-
nent. Midgley (1992, 82) zat eveneens op deze lijn en vroeg 
zich af of een aparte Siggeneben-Süd-fase wel bestaansrecht 
heeft. Gelet op de 14C-dateringen van de Rosenhof-fase en 
de Satrup-fase (zie noot 41 bij paragraaf 6.3.3) kan deze in-
derdaad vervallen.
Hoika (1994, 90) rekende voor Siggeneben-Süd met drie be-
woningsfasen (door mij omgezet naar BP) met oudste bewo-
ning rond 5700 BP (Ertebølle) en jongste rond 4850-4500 
BP (Satrup). De hoofdbewoning (min of meer gelijktijdig met 
Rosenhof) is dan te dateren tussen 5300 en 4900 BP (zie ook 
Meurers-Balke & Weninger, Tab. 13; vergelijk Lanting & 
Van der Plicht 1999/2000, 31).

Het aardewerk van Siggeneben-Süd is merendeels gemagerd 
met kwartsiet en graniet, minder vaak met kwarts, zand, cha-
motte of plantaardig materiaal. Een combinatie van verschil-
lende soorten magering is gebruikelijk. Het aardewerk is in 
N-techniek opgebouwd en kent een wisseling van voegrich-
ting ter hoogte van de grootste buikomvang of schouder. De 
meeste scherven hebben een wanddikte van 6 tot 9 mm. Het 
is veelal geglad/gepolijst.

Trechterbekers vormen 90% van de aan een type toewijsba-
re poteenheden. Deze trechterbekers met zowel lage als hoge 
halzen bezitten vaak een duidelijke schouder en een scherpe 
schouder/halsovergang, maar regelmatig ook vloeiende S-
profielen die uitgesproken slap kunnen zijn. De grootste buik-
omvang bevindt zich op de helft van de pothoogte of hoger. 
Verder zijn vooral flesachtige typen aanwezig, en grote bui-
kige amforen met rechte bodem en oortjes op de schouder. 
Ösenbecher (met Wickelschnur-versiering) komen voor. Zo-
wel gladde bakplaten als bakplaten met vingertopindrukken 
zijn herkend. Bij drie flessen werd een interpretatie als kraag-
fles overwogen maar ontkracht (Meurers-Balke 1983, 55): 
“Die sehr regelmässige Wandstärke spricht technologisch 
gegen einen Kragenaufsatz; bei der Flasche mit Omphalos-
Boden scheint der Rand partiell schon erreicht zu sein […] 
Kragenflaschen sind im Material von Siggeneben-Sud bis-

her nicht belegt”. De kromming van de halzen en het breuk-
vlak doen in elk geval geen directe kraagaanzetten vermoe-
den. Bijzonder is een steilwandig ongeleed kopje met vlakke 
bodem en Randkerbung (ibidem, Taf. 35:11); vergelijk met 
mijn figuur 5.16:679). Lampen, als type een Ertebølle-relict, 
completeren de inventaris. Vlakke bodems zijn regelmatig 
vastgesteld. Ronde bodems zijn niet afgebeeld, al lijkt het 
profiel van een trechterbeker (ibidem, Taf. 27:3) op een ron-
de bodem te wijzen.
Versiering is zeer schaars, beperkt zich tot trechterbekers en 
is slechts te vinden op 5% van de 830 herkende poteenhe-
den. Het gaat vooral om Randkerbung, meestal met behulp 
van nagelindrukken, en verder om een enkele of dubbele ho-
rizontale rij langwerpige, driehoekige, onregelmatig gevorm-
de of ronde insteken en soms nagel-indrukken onder de rand, 
af en toe in een onderbroken motief (Metopenmuster). Verge-
lijkbare motieven en indrukken (waaronder ook ruitvormige) 
komen een enkele keer op de schouder voor. Zeldzaam is een 
bredere horizontale versieringszone op de schouder, met dicht 
opeen vier rijen indrukken met witte incrustatie. Een omge-
slagen rand is van rechthoekige indrukken voorzien. Een 
gaatje onder de rand op een halsscherf met (afgaande op de 
tekening) oppervlakteruwing is een andere bijzonderheid.
Voorts herkende Meurers-Balke op trechterbekers typolo-
gisch jongere versieringskenmerken. Het betreft aaneenge-
sloten of onderbroken ‘Bauchfransenverzieriung’ uitgevoerd 
met verticale touwindrukken, groeflijnen of plastische, lijn-
vormige verdikkingen (lijsten). Hetzelfde motief komt ook in 
Wickelschnur voor, en is onder andere samen met guirlandes 
in Wickelschnur op de hals van een Ösenbecher te vinden.

Meurers-Balke (1983, 92-96) zag vooral parallellen in Sten-
gade-II (Skaarup 1975), en verder relaties met Vroeg-TRB 
oostelijk van de Elbe (A/B-aardewerk) en in Polen (Molt-
zow-groep), maar ook met de Satrup-fase, waarin zij in na-
volging van Schwabedissen nadrukkelijk een Epi-Rössener 
invloed signaleerde. Zij wees vervolgens op overeenkomsten 
met het aardewerk van Boberg en de Dümmer-Keramik van 
Hüde I, en constateerde overeenkomsten met Bischheim in 
onder meer de Randkerbung en de Metopenversiering op de 
schouder, en in de S-vormige profielen. Zij benadrukte de 
relatie tussen Vroeg-MK en TRB, en wees daarbij op de vin-
gertopversierde bakplaat en “verdickte Ränder und Arka-
denränder” (ibidem, 95).

Al deze observaties zijn terecht. Het late SW-aardewerk 
waarin alle genoemde elementen geïntegreerd zijn, was des-
tijds onbekend. Meurers-Balke noemde SW dus niet. Met 
laat SW2 als belangrijkste inspiratiebron worden echter zo-
wel de MK- als de Epi-Rössener elementen te Siggeneben-
Süd begrijpelijk. Hüde I en P14 leveren parallellen voor alle 
genoemde versieringen van de oude component van Siggen-
eben-Süd, ook voor een scherf met enkele verticaal geplaats-
te nagelindrukken op de schouder (Meurers-Balke 1983, 
Taf. 22:3; vergelijk mijn fig. 5.1:397) en voor de scherf met 
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oppervlakteruwing en een gaatje onder de rand (ibidem, 
Taf. 23:6; vergelijk mijn fig. 5.1:517 en 5.16:742). Buiten 
SW zie ik daarvoor geen geloofwaardigere contemporaine 
parallellen. Bovendien is de versiering op de rand moeilijk 
herleidbaar uit oostelijke richting, waar dit niet of nauwelijks 
voorkomt. De relaties die Meurers-Balke zag met de Satrup- 
en Moltzow-groep slaan op de jonge component van Siggen-
eben-Süd. Via die Satrup-component heeft Siggeneben-Süd 
tevens raakvlakken met Pre-Drouwen (zie paragraaf 6.3.3).

Ook het vormenspectrum van Siggeneben-Süd, met vlakke, 
maar vermoedelijk eveneens ronde bodems, en met vloeien-
de profielen naast profielen met een duidelijkere schouder/
halsovergang, is via Rosenhof aan Hüde I, en daarmee aan 
laat SW2 te verbinden. De bakplaten die mogelijk bij de Sa-
trup-component horen, zijn van typen die op P14 in Pre-
Drouwen voorkomen. Voor parallellen voor de flesvormen 
en de amforen van Siggeneben-Süd die in SW/Pre-Drouwen 
te Hüde I voorkomen, verwijs ik naar bijlage G.

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

REPRESENTATIEVE PROFIELEN VAN P14

Omdat de grondlagen en de argumenten voor erosie al uit-
gebreid in hoofdstuk 14 besproken zijn, en om zinswendin-
gen als ‘erosie voorafgaande aan de sedimentatie van’ te 
vermijden, gebruik ik zonder verdere uitleg verkorte aan-
duidingen zoals ‘ligt erosief op’, ‘getopt door’ of woorden 
van gelijke strekking. Witte zandlaagjes stel ik gelijk aan 

In hoofdsruk 14 zijn de lithostratigrafische eenheden van P14 in detail voorgesteld. In deze bijlage worden 

kort de belangrijkste profielen gepresenteerd die representatief zijn voor de verschillende zones binnen de 

vindplaats (zie fig. 14.3).

Fig. I.1 – Locaties van de besproken profielen.

‘spoellenzen’ of ‘spoellagen’. Omwille van de bondigheid 
doe ik soms alsof een laag een actor is. Ik negeer de moder-
ne bouwvoor als een te beschrijven laag. Van minder naar 
meer complex komen achtereenvolgens de laagopeenvol-
ging op de kruin, langs de noord- en zuidflanken en in de 
oever-/geulzone van de Overijsselse Vecht ter sprake.
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De stratigrafische situatie op de kruin

– Wp. 87-4, zuidprofiel (fig. I.2): Hier gaat geel dekzand 
naar boven toe geleidelijk over in geelgrijs dekzand. In het 
dekzand is de Akkerlaag aangelegd, waarin twee niveaus 
zichtbaar zijn. Erosielaag 1 (Ero1; afgespoeld akkerzand) 
ligt abrupt op de Akkerlaag.
– Wp. 86-1, noordprofiel (fig. I.3): Op dekzand met een pod-
zolbodem is nog over het algemeen het diepste traject van 
de Oude Archeologische Laag (OAL) aanwezig. De OAL en 

soms het dekzand zijn getopt door een humeus zandpakket 
met incidentele spoellaagjes, die geïnterpreteerd is als Ero1. 
Hierop ligt lokaal een dikkere spoellens. Het humeuze zand-
pakket is afgedekt met Detritusgyttja 2 (DG2) die afgesne-
den is door Cardiumgyttja. De Cardiumgyttja ligt ook ero-
sief op de Ero1 en de dikkere spoellens. Op de Cardiumgyttja 
bevindt zich Detritusgyttja 3 (DG3)/broekveen (zie noot 6 
bij paragraaf 14.3 voor een alternatieve interpretatie).

435 434 433 432 431 430 429 428 427

wp. 87-4 − zuidprofiel(oost)

-2,5

-3,0

-2,0
m NAP

Fig. I.2 – Wp. 87-4, zuidprofiel.
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(west) wp. 86-1 − noordprofiel

Fig. I.3 – Wp. 86-1, noordprofiel.
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(Fig. I.2 – vervolg)
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Legenda bij figuren I.2 t/m I.13
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De stratigrafische situatie langs de noord- en zuid-
flanken in het westen

– Wp. 89-2, westprofiel (fig. I.4): Dit profiel toont hoger op 
de helling boven geel dekzand de OAL, getopt door Ero1. 
Lager op de helling zijn in grijs dekzand boomwortels (els) 
zichtbaar, waarschijnlijk onderdeel van een broekbos dat 
voor de afzettingen van DG2 op de flank van de zandkop 
groeide. Op het getopte dekzand en op restanten van de 

OAL liggen spoellenzen met brokjes detritusgyttja, onder 
de zandige basis van de DG2. Vanuit de spoellenzen en de 
zandige DG2-basis zijn het onderliggende dekzand en de 
OAL vertrapt. Een gyttjalaag en een niet-zandig detritus-
gyttjapakket liggen erosief op de zandige DG2-basis, en 
zijn soms door een spoellens daarvan gescheiden. Ook van-
uit de niet-zandige detrtitusgyttja zijn onderliggende lagen 
vertrapt. De DG2 is getopt door Cardiumgyttja, waarop 
DG3/broekveen ligt. In het noorden van het profiel wijzen 
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Fig. I.4 – Wp. 89-2, westprofiel.

69 68 67 66 65

DG1

wp. 84-4 zuidprofiel(oost)

-2,5

-3,0

-2,0

m NAP

60 59 58 57 56

wp. 84-4 zuidprofiel

-2,5

-3,0

-2,0

m NAP

Fig. I.5 – Wp. 84-4, zuidprofiel.
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elzen- en wilgenwortels en boomstronken op moerasbos in 
de DG2. Dit moerasbos zal op een gegeven moment ver-
dronken zijn, omdat hoger in de DG2 nauwelijks wortelres-
ten gevonden zijn. De DG2 ligt hier erosief op DG1. Het 
grensvlak met de DG1 is gemarkeerd door een spoellens en 
platliggend riet dat ingespoeld moet zijn (omdat eronder 
geen rietresten zijn aangetroffen; zie Gehasse 1995, 84). 
De DG1, met een zandig onderste traject en aan de basis 
een spoellens, is ingesneden in het dekzand.
– Wp. 84-4, zuidprofiel (fig. I.5): In het oosten van dit pro-
fiel, lager op de flank, is keileem/keizand aanwezig onder 

dekzand waarin een (in het profiel niet weergegeven) pod-
zolbodem ontwikkeld is. Hierop ligt erosief een dun laagje 
detritusgyttja, mogelijk DG1. Dit laagje is getopt door een 
gyttjaniveau in de DG2, dat abrupt overgaat in detritus-
gyttja (DG2), met daarboven Cardiumgyttja en DG3/
Broekveen. Zowel vanuit het gyttjaniveau als vanuit het de-
tritusgyttjapakket zijn de onderliggende lagen vertrapt.
Hoger op de flank is de basis van de DG2 zandig. Deze 
westwaarts steeds zandiger laag ligt op een naar het westen 
toe dikker wordende OAL. Waar de ene laag eindigt en de 
andere begint, is niet betrouwbaar te bepalen.
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(Fig. I.4 – vervolg)



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

600

REPRESENTATIEVE PROFIELEN VAN P14 BIJLAGE I

601

Fig. I.8 – Wp. 87-1, zuidprofiel.
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De stratigrafische situatie langs de noord- en zuid-
flanken nabij de oeverzone

– Wp. 87-1/-3, westprofiel (fig. I.6): In dit profiel (aan de 
noordelijke flank van de zandkop) ligt geelgrijs dekzand 
onder de Akkerlaag. Op de Akkerlaag ligt Ero1 (afgespoeld 
akkerzand). Iets lager op de helling bevindt zich op (daar 
grijzer) dekzand nog een restant van de OAL, getopt door 
DG2. De Akkerlaag en Ero1 wiggen uit in de DG2, die hier 
drie gyttjaniveaus bevat. Het is waarschijnlijk dat in het on-
derste gyttjaniveau ter hoogte van vak 121 geploegd is. De 
overgang tussen Akkerlaag en gyttjaniveau is hier diffuus. 
Vanuit het onderste DG2-niveau en vanuit het onderste gyttja-
niveau is de onderliggende OAL vertrapt. Op het onderste 
en middelste gyttjaniveau zijn spoellenzen gesignaleerd, op 
het bovenste gyttjaniveau KB-haard 4. Erosief op de DG2 
ligt Cardiumgyttja. In het uiterste noorden van het profiel 
is DG1 in het dekzand ingesneden. De DG1 is getopt door 
DG2. Elzenwortels in de DG2 zijn aanwijzingen voor een 
moerasbos.

– Wp. 90-6, noord-zuidprofiel (fig. I.7): Een dwarscoupe 
door een grondspoor aan de zuidflank laat een deel van de-
zelfde laagopeenvolging zien: dekzand met een grijzige top 
onder een afgesneden OAL onder zandige DG2. In de niet-
zandige DG2 daarboven bevinden zich enkele spoellenzen. 
Op de DG2 ligt Ero1 (afgespoeld akkerzand) met erboven 
de 14C-gedateerde KB-haard 5.
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-3,0
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999 1049
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Fig. I.6 – Westprofiel van werkputten 87-1 en 87-3.

Fig. I.7 – Dwarscoupe door KB-haard 5 in wp. 90-6.
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De stratigrafische situatie in de oever-/geulzone

– Wp. 87-1, zuidprofiel (fig. I.8): Op geel, en hellingafwaarts 
grijs dekzand ligt OAL. De overgang van OAL naar grijs 
dekzand verloopt gradueel. Gescheiden door spoellenzen, 
die mogelijk restanten van bijna geheel opgeruimde Ero1 
zijn, ligt hierop erosief een dikke verspoelde zandlaag, ver-
mengd met detritus (DG2) en met jarosietconcreties; 
Erosielaag 2 (Ero2). Geulwaarts bevat de Ero2 ook wat in-
getrapte Cardiumklei en Cardiumgyttja. Aan de basis er-
van liggen zeer veel stenen, geïnterpreteerd als verplaatste 
resten van een laat-neolithische oeverversteviging. WKD-

stoofkuil 1 (14C-gedateerd in het traject van laat WKD1 t/m 
vroeg WKD3) is in de Ero2 ingegraven. Erosief op de Ero2, 
soms gescheiden door spoellenzen, ligt DG3, die af en toe 
ingetrapt is in de Ero2.
In het oosten is de Ero2 geërodeerd door de Cardiumklei 
die tot in het dekzand is ingesneden. Abrupt op de Cardium-
klei ligt Cardiumgyttja. Deze is getopt door de DG3. Vanuit 
de DG3 zijn de Cardiumgyttja en de Cardiumklei vertrapt. 
Op de DG3 bevindt zich broekveen.

(Fig. I.8 – vervolg)
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Fig. I.10 – Wp. 87-7, oostprofiel.
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– Wp. 87-6, zuidprofiel (fig. I.9): In het oosten van dit pro-
fiel, in de geul, is Cardiumdetritus tot in het dekzand inge-
sneden. Op de Cardiumdetritus en op het dekzand ligt 
grofgelaagde Cardiumklei die getopt is door Cardiumgyttja. 
De Cardiumgyttja wordt naar boven toe steeds humeuzer 
en is afgesneden door DG3. Vanuit het onderste, zwak-klei-
ige DG3-niveau is de Cardiumgyttja vertrapt. Dit DG3-ni-
veau is door platliggend hout gescheiden van de humeuzere 
DG3 erboven. Boven de DG3 bevindt zich (uitgedroogd) 
broekveen.
Hoger op de helling, in het westen van het profiel, ligt Ero1 
erosief op dekzand en op restanten van de OAL. Ero1 is ge-

topt door Ero2 (waarin veel jarosietconcreties zijn opge-
merkt). De Ero2 is afgesneden door een menglaag die daar 
bestaat uit vertrapte Cardiumklei, Cardiumgyttja en inge-
trapte DG3. Net iets lager op de helling is ook Ero2 hierin 
opgenomen. Nog verder geulwaarts is de menglaag niet meer 
vanuit de (kleiige) DG3 vertrapt. De menglaag bestaat daar 
vooral uit vertrapte Cardiumgyttja en Cardiumklei, en gaat 
lateraal over in Cardiumklei. In dit oostelijke deel van het 
profiel zijn de hogere niveaus in de DG3 van elkaar geschei-
den door een kleiig of siltig bandje. De hogere DG3-ni-
veaus en het broekveen vertonen nergens aanwijzingen voor 
betreding.
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Fig. I.9 – Wp. 87-6, zuidprofiel.
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– Wp. 87-7, oostprofiel (fig. I.10): In het uiterste zuiden van 
dit profiel, dat parallel aan de geul ligt, gaat geel dekzand 
geleidelijk over in lichtgrijs dekzand. Daarop ligt een res-
tant van de OAL, getopt door een dun laagje Ero2. Hierbo-
ven bevindt zich een kleiig gyttjaniveau van de DG2, afge-
sneden door Cardiumgyttja. Enkele meters noordelijker 
ligt de Ero1 erosief op de OAL en, verder hellingafwaarts, 
erosief op de zandige basis en een kleiig niveau van de 
DG2. De Ero1 wigt uit in een DG2-detrituslaag. In de top 
van de Ero1 is veel platliggend hout aanwezig. Daarop be-
vindt zich een DG2-detritusniveau dat wat hoger op de hel-
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wp. 87-7 oostprofiel (zuid)
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(Fig. I.10 – vervolg)

ling ingetrapt is in de Ero1. Dat detritusniveau wordt afge-
sneden door een DG2-gyttjalaag die op zijn beurt getopt is 
door een kleiige gyttjalaag, van waaruit zowel de gyttjalaag 
als het detritusniveau vertrapt zijn. In de kleiige gyttja wigt 
de Ero2 uit. Daarboven is wederom een kleiige gyttjalaag 
aanwezig, van waaruit het onderliggende kleiige niveau 
deels vertrapt is. De DG2-pakketten zijn getopt door de 
Cardiumgyttja met fijn- en grover gelaagde niveaus. 
Abrupt op de Cardiumgyttja ligt DG3. Twee zwart geoxi-
deerde lagen in de DG3 wijzen op het periodieke droog-
vallen ervan.
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Fig. I.11 – Wp. 89-17, zuidprofiel.

Fig. I.12 – Wp. 89-17, westprofiel.

(Fig. I.12 – vervolg)
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afgesneden door Cardiumklei, die ook de DG2, Unio II en 
Afvallaag doorsnijdt. In het diepere traject bevat de Car-
diumklei enkele niveaus met kokkels in levenspositie. In de 
klei is wat platliggend hout opgemerkt. Vanuit de Cardium-
klei is de DG2 vetrapt. De grofgelaagde Cardium gaat in 
het west- en zuidprofiel geleidelijk over in fijngelaagde Car-
diumgyttja die naar boven toe steeds humeuzer wordt. Een 
oxidatieniveau in de Cardiumgyttja wijst op het periodieke 
droogvallen ervan. De Cardiumgyttja is echter meestal ge-
heel opgeruimd door DG3. DG3 is in de onderliggende Car-
diumklei getrapt. In het westprofiel is te zien dat de Cardium-
gyttja over een lengte van ca. 1,5 m is opgelicht, waarna 
detritusgyttja ingespoeld is. Op de DG3 ligt broekveen met 
veel hout- en wortelresten (van els) en met een niveautje 
met platliggende kleine houtresten.
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– Wp. 89-17, zuid-, west- en noordprofiel (fig. I.11-13): In 
geel dekzand bevindt zich een haardkuil die hoger in het 
dekzand niet zichtbaar is, wat een aanwijzing is voor de 
hoge (mesolithische) ouderdom ervan. Het dekzand gaat 
via een gebioturbeerd niveau (dat tot de Afvallaag gerekend 
is) over in de Afvallaag. Het bovenste traject ervan is in toe-
nemende mate gyttja-achtig/kleiig. Hierin zijn spoellenzen 
opgemerkt. De Afvallaag wordt afgedekt door Unio-II-klei 
die hoger op de helling zeer humeus is en niet altijd gemak-
kelijk te onderscheiden is van de onderliggende humeus-
kleiige Afvallaag. De Unio II is afgedekt door DG2, van 
waaruit de onderliggende Unio II en de Afvallaag vertrapt 
zijn. In de DG2 zijn resten van elzenwortels en resten van 
een elzenstronk aanwezig. Ero2, in het uiterste noorden 
van het westprofiel, is ingetrapt in de DG2. De Ero2 wordt 

(Fig. I.12 – vervolg)

Fig. I.13 – Wp. 89-17, noordprofiel.
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BIJLAGE J

VUURKUILEN, MOGELIJKE VUURKUILEN EN RITUELE KUILEN 

IN NEDERLAND EN AANGRENZEND DUITSLAND

Opdat de lezer eenvoudig een eigen oordeel kan vormen over wat naar mijn mening zekere vuurkuilen, mo-

gelijke vuurkuilen en rituele kuilen zijn, wordt hieronder uitgebreid verwezen naar de diagnostische passages 

en andere belangrijke informatie uit de literatuur, min of meer in chronologische volgorde.

J.1 Zekere vuurkuilen

Eext-Galgwandenveen
Grafheuvel I van Eext-Galgwandenveen bevatte een cen-
traal graf met onder andere een 1e-beker (Jager 1985, 225, 
fig. 32). “The south-east corner of the grave just touched a 
round pit. This had a diameter of 1.30 m and a depth of 
0.55 m. Its fill consisted of sand burnt red and charcoal; 
radiocarbon dating gave an age of 3930 ± 45 BP (GrN-
8254)” (ibidem, 225, fig. 31; zie ook Lanting & Van der 
Waals 1971a, 51). Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 75) 
stelden: “De relatie graf/kuil is onduidelijk: voor een func-
tie als “rituele kuil” zijn geen tegenhangers aan te wijzen. 
De kuil is wel gelijktijdig met het graf onder het heuvel-
lichaam verdwenen. Waarschijnlijk is de datering het best 
te beschouwen als een t.p.q”.
Dat Lanting niet aan de interpretatie “rituele kuil” wilde, 
verbaast mij enigszins, aangezien aan tegenhangers geen 
gebrek is, zoals uit de volgende opsomming blijkt. Lanting 
was wel consequent: in het geval van de associaties te Mo-
lenaarsgraaf, Oostwoud-De Tuithoorn en Eigenblok-Site 5 
werd de relatie tussen graf en kuil eveneens weggerede-
neerd, en hetzelfde geldt in feite voor de kuil van Epe-Klok-
bekerweg (zie hieronder).

Anlo-Evertsbos
Vlakgraf B uit Anlo-Evertsbos bevatte twee 2IIb-bekers 
(Waterbolk 1960, 57, fig. 32) en was omgeven door een 
standgreppel. De vuurkuil lag ten zuidoosten van het graf 
in het verlengde van de lengte-as en oversneed de stand-
greppel. Hij bevatte in het vlak vooral houtskool langs de 
kuilwand (ibidem, fig. 24). De vuurkuil had een diameter 
van ca. 90 cm en een diepte van ca. 50 cm onder het oude 
oppervlak, en uit de dwarsdoorsnede blijkt een opeenho-
ping van houtskool boven de komvormige kuilbodem (ibi-
dem, fig. 21:4). Behalve uit houtskool bestond de kuilvul-
ling ook uit “sand burnt red” (Jager 1985, 219, fig. 23).

Putten
In grafheuvel 6 te Putten werd een Grand-Pressigny-dolk 
aangetroffen in een oost-west gerichte grafkuil. Deze bijga-
ve dateert het graf in EGK4. “Über der Grabgrube, genau 
in der Mitte, lag eine Brandstelle mit einem Durchmesser 
von 1 m, und etwas tiefer fanden sich die letzten Überreste 

(Schädel und Becken) eines fast ganz vermoderten Leich-
nams” (Bursch 1933, 43, Abb.38). De dwarsdoorsnede laat 
een komvormige verdiepte kuil zien van ca. 50 cm diep, ge-
vuld met houtskool.

Nierssen-Het Enkhout
In de laatneolithische grafheuvel h van Nierssen-Het Enk-
hout werd “het midden van den [vondstenloze] grafkuil 
door een geheel ronde vrij diepe brandplek gedekt; op den 
gevulden lijkenkuil had hier zonder enigen twijfel een vuur 
gebrand en het ligt voor de hand hier aan een offervuur te 
denken” (Holwerda 1911a, 3; zie ook Van Giffen 1930, 154-
115). Holwerda’s fig. 1 toont de vuurkuil met een doorsne-
de van ca. 95 cm, ca. 25 cm diep, komvormig en met houts-
kool in de vulling. Uit zijn fig. 2 blijkt dat de houtskool 
vooral ook tegen de kuilwand lag.

Werl
Grafheuvel 2 bij Werl, Kr. Soest, is op grond van de vond-
sten te dateren van het Laat-Neolithicum tot in de Vroege 
Bronstijd. “Etwa 6,50 m nordöstlich vom Zentrum befan-
den sich 0,60 m über Bodenniveau zwei Stellen von 1,00-
1,50 m Dm, unter deren Holzkohleschicht der Lehm der 
Hügelschüttung etwa 0,20 m tief gerötet war. Der Befund 
liess klar erkennen, dass hier in halber Höhe des Hügels 
grössere Feuer gebrannt haben, die später überschüttet 
worden sind” (Beck 1960, 126, Abb.1).

Eext-Schaapsdijkweg
Tumulus B aan de Schaapsdijkweg te Eext bevatte een graf 
waaruit onder andere een zz-beker afkomstig is (Glasber-
gen 1957, 35-37, fig. 13). “Binnen de standgreppel werd 
[boven dit graf] een ongeveer ronde plek van ± 1 meter 
[volgens fig. 10: ca. 120 cm] en een dikte van ± 10 cm aan-
getroffen, bestaande uit houtskool gemengd met weinig 
zand. Deze pikzwarte houtskoolkoek lag iets boven het ni-
veau van het oud oppervlak” (Waterbolk 1957b, 29, fig. 
10). De houtskoolkoek van deze vuurkuil leverde de twee in 
mijn hoofdtekst genoemde 14C-dateringen (Lanting & Mook 
1977, 85; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 76).

Schokland-P14
Voor de beide vuurkuilen en het grafveld van P14 zie para-
grafen 15.5 en 15.9.4.
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Garderen-Meervelderweg
Grafheuvel 6 te Garderen-Meervelderweg bevatte een ron-
de kuil met zeer veel houtskool, hetgeen misschien op “das 
Brennen eines Leichenfeuers” wees (Bursch 1933, 76). De 
kuil had een diameter van ca. 80 cm en was nog 20 cm diep 
(ibidem, Abb.71). De vuurkuil lag op de dwars-as van het 
centrale graf, 2 m ten zuiden ervan. Het vondstenloze cen-
trale graf stamde mogelijk uit de EGK. Er zijn in deze heu-
vel ook potbekerscherven gevonden en voorts een WKD1-
bekertje als bijgave bij een later graf (ibidem, 76, Taf. IV:
9).

Epe-Klokbekerweg
De grafheuvel te Epe-Klokbekerweg bevatte een graf met 
een late (?) klokbeker (Hulst 1980, 5; Modderman & Mont-
forts 1991, 145, zie ook Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 
84). “Onder de heuvelrand [in het noordwestelijke kwadrant] 
werd een kuil aangetroffen met onmiskenbare resten van 
een vuur. Deze kuil kan, zo bleek, onmogelijk lang vóór het 
ontstaan van de heuvel zijn dichtgeworpen. Hij kan zelfs 
zeer goed bij de heuvel, bv. het begrafenisritueel, horen. In 
de vulling van de kuil lagen diverse scherven van klokbe-
keraardewerk” (Hulst 1980, 8). Modderman & Montforts 
(1991, 145) publiceerden de 14C-datering van houtskool uit 
de vuurkuil. Volgens Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 
84) “lijkt [er] geen relatie te zijn tussen graf en kuil”. Ik denk 
dat die relatie er wel was.

Hunneschans
Binnen de paalkrans van een grafheuvel in de Hunne-
schans bij het Uddelermeer, waarvan het graf niet bewaard 
gebleven was, werden onder meer scherven van “klokurnen” 
(een oude benaming voor potbekers) aangetroffen (Holwer-
da 1909, 40). “Verder werden binnenin een drietal vuurga-
ten gevonden, in een waarvan schilfers van dierbeenderen; 
deze vuurhaarden waren nog met zwarte houtskool gevuld” 
(Holwerda 1909, 40-41). Blijkens de plattegronden (ibi-
dem, fig. 2, 15) waren de drie “vuurhaarden” rond met een 
diameter van ca. 1 m en lagen twee ten zuiden en één ten 
oosten van het grafheuvelcentrum.

Bennekom-Oostereng
Het primaire graf van grafheuvel 12 te Bennekom-Ooster-
eng bevatte onder meer een Veluwse klokbeker (Bursch 
1933, 55, Taf.II:8). Ten noordwesten ervan, ingegraven in 
de heuvel, maar buiten het standspoor, werd een diepe ron-
de vuurkuil aangetroffen “mit verbranntem Holz und Hu-
mus gefüllt und muldenförmig im Profil” (Bursch 1933, 
54-55). De doorsnede was ca. 120 cm, de diepte ca. 80 cm 
en tegen de kuilwand was houtskool opeengehoopt (ibidem, 
Abb.50).

Molenaarsgraaf
Voor Molenaarsgraaf vermeldde Louwe Kooijmans (1974, 
257) “a large pit (no.210) with abundant traces of fire along 
its walls and floor (fig. 105). The pit is perfectly round (dia-
meter about 140 cm), has steep sides and a fairly flat floor. 
[...] We interpret the pit as the remains of al large fire which 
burned as an element in the burial ceremony”. Ter onder-

steuning van deze interpretatie wees Louwe Kooijmans op 
de gelijktijdigheid van deze vuurkuil met graf II en op de 
locatie in het verlengde van de lengte-as van dit graf. De 
vuurkuil lag direct ten zuiden van het graf. De vuurkuil en 
graf II zijn in Vroeg-WKD te dateren.
Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 91) stelden ten on-
rechte: “Louwe Kooijmans beschouwt deze [kuil 210] als 
een rituele kuil behorend bij het vlakgraf, maar daar zijn 
geen tegenhangers van bekend, en dat maakt deze duiding 
nogal onzeker”.

Oostwoud-De Tuithoorn
Op ca. 1 m oostelijk van het KB-vlakgraf onder tumulus II 
te Oostwoud-De Tuithoorn, lag een ronde kuil met een 
doorsnede van ca. 1 m, die twee lagen houtskool bevatte 
(Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 86, fig. 5a). “Een 
relatie met het vlakgraf is niet waarschijnlijk; eerder betreft 
het een nederzettingskuil” (ibidem, 87). De vlaktekening 
(ibidem, fig. 5a) laat echter geen andere kuilen in de buurt 
zien, zodat een relatie toch aannemelijk is.

Zuidelijk van Hunneschans
Grafheuvel B ten zuiden van de Hunneschans bezat een 
wijdgeplaatste, enkelvoudige palenkrans en dateert wellicht 
uit de Midden- of Vroege Bronstijd of eventueel uit het 
Laat-Neolithicum (vergelijk Glasbergen 1954b, 24-25). 
Onder de heuvel (ingegraven of al aanwezig?) en in de di-
recte omgeving kwamen meer dan 20 (mogelijke) vuurkui-
len aan het licht. “Van boven gezien vertoonden de meesten 
zeer duidelijk eerst een kring van rood verbranden grond, 
daarbinnen een kring houtskool en daarin de kern van zeer 
donkeren heihumus; niet zelden was bovendien geheel in 
het midden een lichte plek als van een klein paalgat in die 
donkere vulling zichtbaar […] De opstaande wand dezer 
kommen was, gelijk we boven reeds zeiden, als het ware 
met een dunne houtskoollaag bekleed, die met het zwart 
van de humusvulling ineen liep. Oppervlakkig zou men ge-
neigd zijn deze houtskool aan een vuurhaard toe te schrij-
ven, doch waren onze kommen zulke vuurhaarden geweest 
dan zou men die houtskool niet slechts aan de wanden, 
maar door de gehele vulling moeten weervinden. De wand 
was echter ook te steil en het gat te diep om een vuurhaard 
te kunnen zijn en bovendien bleek bij een kom (no.10) 
waarvan de foto afb. 18 nog zeer duidelijk dit verschijnsel 
doet herkennen, dat de houtskool niet horizontaal liggend 
in de kom aanwezig was, zooals we dat bij een vuurhaard 
moeten verwachten, doch dat de wanden met verticaal 
staande stukken hout bekleed zijn geweest, die blijkens den 
onafgebroken houtskoolwand van de kom onderling met 
hout of vlechtwerk verbonden waren. Zelfs was hier in de 
diepte ook nog het overschot van een horizontaal liggende 
plank” (Holwerda 1911b, 12-14). Het lijkt wel alsof P14’s 
vuurkuil α wordt beschreven! Holwerda dacht ten onrechte 
aan hutkommen met een centrale paal (ibidem, 14-15), wat 
nog meer bevreemdt omdat hij het bijna identieke spoor bij 
Nierssen-Het Enkhout wél als brandplek en het restant van 
een offervuur duidde (vergelijk Holwerda 1911a, fig. 2 en 
Holwerda 1911b, fig. 18). Kuil 12 leverde het veronderstel-
de bewijs voor zijn hutkomhypothese (ibidem, 13, fig. 14). 
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Het centrale ‘paalgat’ onderin deze kuil was echter geen 
paalgat maar door bioturbatie veroorzaakt (vergelijk ibi-
dem, fig. 17).
Dankzij de tekst, de bijgeleverde plattegrond met enkele 
dwarsdoorsneden (Holwerda 1911b, fig. 14) en foto’s (ibi-
dem, fig. 15-18) zijn acht kuilen als zekere vuurkuilen te 
identificeren. Hieronder volgt na Holwerda’s kuilnummer 
telkens de diameter. Verder zijn uitsluitend de diepten ver-
meld van de kuilen waarvan het profiel is afgebeeld; de aan-
gegeven kuildiepten op de plattegrond lijken onbetrouw-
baar. Bij elke kuil is de positie ten opzichte van grafheuvel 
B gegeven. De zekere vuurkuilen zijn:
– kuil 1: 100 cm, houtskool tegen kuilwand, 40 cm diep, 

komvormig, ten noorden van grafheuvel B;
– kuil 3: 150 cm, ten noordnoordwesten;
– kuil 4: 110 cm, ten noordnoordwesten;
– kuil 8: 150 cm, ten noordwesten;
– kuil 10: 110 cm, houtskool en verkoold hout tegen kuil-

wand en op de bodem (Holwerda 1911b, 13-14, fig. 18), 
in het noordwesten onder, of ingegraven in grafheuvel 
B;

– kuil 12: 110 cm, houtskool tegen kuilwand, 35 cm diep, 
komvormig, ten westen van grafheuvel B;

– kuil 17: 120 cm, 50 cm diep, vlakke bodem, ten west-
zuidwesten;

– kuil 18: 125 cm, houtskool tegen kuilwand, 65 cm diep, 
komvormig, ten zuidwesten.

Eigenblok-Site 5
Te Eigenblok-Site 5 is een kringgreppel opgegraven uit het 
Laat-Neolithicum/Vroege Bronstijd. Aanwijzingen voor 
een graf of een heuvellichaam zijn niet gevonden. “Wel is 
binnen de kringggreppel [in het zuidoostelijke kwadrant] 
een brandkuil aangetroffen met houtskool en verbrande 
klei (put 1 spoor 227). […] Ten oosten van de kringgreppel 
zijn enkele verbrande menselijke schedeldakfragmenten ge-
vonden. [...] Mogelijk moet dan toch worden gedacht aan 
een funeraire functie van de kuil en mogelijk ook van de 
kringgreppel. Het verband tussen kringgreppel, brandkuil 
en schedelfragmenten is echter niet met zekerheid te stel-
len” (Hielkema, Prangsma & Jongste 2002, 137). “De kuil 
[kuil 28, identiek aan put 1 spoor 227] heeft 3 vullingen, 
waaronder een zwarte houtskoollaag” (ibidem, 141, fig. 
3.29c). Volgens tabel 3.12 had de kuil een diameter van 130 
cm en nog een diepte van 35 cm. Hij bevatte 652,8 g houts-
kool en 363 g huttenleem. Dit laatste moet opgevat worden 
als verbrande klei (mondelinge mededeling J.B. Hielkema), 
ongetwijfeld het gevolg van het branden van een vuur in de 
kuil.
Er zijn twee 14C-dateringen van houtskool: 3660±80 BP 
(GrN-24324) en 3600±120 (GrN-24100). De laboratori-
umnummers in tabel 1.4 voor de twee dateringen zijn ge-
lijk. Ik houd de nummers aan zoals gepubliceerd in Lanting 
& Van der Plicht 2001/02. Zij stelden (ibidem, 179): “In 
feite ging het om een kuil met voornamelijk donkere grond 
en slechts heel weinig houtskool [...]. Dat de greppel iets 
met de brandkuil te maken zou hebben, lijkt ons onbewe-
zen. Dat ze samen bij een geheel verdwenen grafheuvel 
zouden hebben gehoord, lijkt ons onwaarschijnlijk”.

Ik vermoed dat het 14C-laboratrium een ongelukkig geko-
zen grondmonster heeft ontvangen. De kuil bevatte im-
mers volgens de beschrijving van Hielkema, Prangsma & 
Jongste juist wel veel houtskool. Ik denk dat hier wel dege-
lijk een grafmonument heeft gelegen waarvoor kringgrep-
pel, schedelresten en vuurkuil als indirecte bewijzen kun-
nen worden aangevoerd.

J.2 Mogelijke vuurkuilen

Eext-Ketenberg
In de Ketenberg bij Eext, een tweeperiodenheuvel, is in het 
primaire graf onder meer een 1a-beker aangetroffen (Van 
Giffen 1930, 47, Abb.32:a). In de heuvel van het primaire 
graf was ten zuidwestzuiden van het graf een komvormige 
ronde kuil ingegraven. De kuil had een doorsnede van ca. 1 
m en een diepte van ca. 40 cm (ibidem, 47, Abb.32a, b). Uit 
de verdere beschrijving is af te leiden dat deze kuil waar-
schijnlijk rijk aan houtskool was: “Vielleicht hat man geop-
fert, oder man hat Begräbnisschmause gehalten. Daher er-
klärt es sich, dass öfters in den steinzeitlichen Tumuli [...] 
eine dünne kohlenreiche Schicht eine untere und obere 
Partie trennt. Wie dem auch sei, im Rande jenes Hügels 
wurde ein Loch gegraben [...]” (Van Giffen 1930, 48).

Odoorn-Eppiesbergje
Het Eppiesbergje te Odoorn bevatte centraal een EGK-graf 
(Van Giffen 1939a, 122). Ten noorden van de steenkrans 
van dit primaire graf bevond zich een min of meer ronde 
kuil met een doorsnede van ca. 80 cm met houtskool (ibi-
dem, fig. 4; zie legenda fig. 10).

Eext-Bergakkers
De grafheuvel Eext-Bergakkers I heeft een EGK-bijenkorf-
graf opgeleverd (Lanting & Van der Waals 1971a, 51). Ten 
zuiden ervan, ingegraven in of onder de geheel verdwenen 
grafheuvel, zijn twee min of meer ronde kuilen aangetrof-
fen met een doorsnede van ca. 70 cm. Ten westen van de 
grafheuvel lag een derde, ongeveer even grote kuil (Jager 
1985, fig. 40).

Langedijke
Het centrale bijenkorfgraf in tumulus II te Langedijke be-
vatte onder andere een H-hamer (Van Giffen 1930, 134, 
Abb. 94). Ten noordwesten van het centrale graf was een 
ronde kuil met vlakke bodem ingegraven in de grafheuvel 
(profiel A). De diameter was ca. 80 cm, de diepte was 20 
cm en gerekend vanaf de eerste grafheuvel 50 cm. De kuil-
bodem was vlak. De tweede ronde kuil met een diameter 
van ca. 80 cm lag direct ten noordoosten van het graf. De 
derde was weer in de grafheuvel ingegraven (profiel A). 
Deze lag iets verder ten noordoosten van het graf. De dia-
meter was ca. 80 cm en de diepte van deze komvormige kuil 
was 45 cm. De vierde kuil was ook ca. 80 cm in diameter en 
bevond zich ten oosten van het graf. De vijfde kuil ten slot-
te, ten oostnoordoosten van het graf, was komvormig en 
ingegraven in de grafheuvel. Deze bezat een doorsnede van 
ca. 100 cm en een diepte van ca. 75 cm. Van Giffen (1930, 
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134-135, zie ook Abb. 94, 96, Taf.101) meende dat het hier 
ging om “Baumlöchern mit Kohle von verbrannten Bäu-
men”.

Anlo-Evertsbos Veekraal
Het centrale gedeelte van vlakgraf C te Anlo-Evertsbos be-
vatte een 2IIb-beker (Waterbolk 1960, fig. 33). De grafkuil 
was verstoord door “a pit, containing much charcoal” met 
een diameter van ca. 130 cm (ibidem, 75, fig. 24, Pl. VI:2). 
Hij was minstens 25 cm diep (Jager 1985, fig. 25). De 14C-
datering van houtskool uit de kuil is aanvankelijk niet ge-
heel juist vermeld. Voor de correcte datering zie Lanting & 
Mook 1977, 87.

Eext
Het oudste graf in een grafheuvel bij Eext bevatte o.a. een 
zz-beker. Ten noordoosten van het graf lag binnen de 
standgreppel een ronde kuil met houtskool, ca. 80 cm in 
doorsnede (Van Giffen 1939b, fig. 5).

Eext-Gieterstraat
Onder de tweeperiodenheuvel Eext-Gieterstraat, oversne-
den door de kringgreppel van de eerste grafheuvelperiode 
uit de eerste helft van de Midden-Bronstijd, is een graf ont-
dekt met een 2IIb-beker en een schaaltje met knobbelvoet-
jes, versierd met verticale gladde spatelindrukken (Lanting 
1984, 63; Jager 1985, 233, fig. 39). Ten zuidzuidwesten in 
het verlengde van de lengte-as van dit EGK4-graf lagen 
twee min of meer ronde kuilen met een doorsnede van ca. 
75 cm. Eén ervan werd oversneden door de steenpakking 
van de eerste grafheuvelperiode. Ten zuidoosten van het 
graf bevond zich een derde onregelmatig-ronde kuil met 
een diameter van ca. 90 cm (Jager 1985, fig. 38).

Anlo
Het primaire graf in de drieperiodenheuvel II bij Anlo 
heeft een 1e-beker opgeleverd (Brunsting 1943, fig. 15; Ja-
ger 1985, fig. 16). Vermoedelijk nog onder de heuvel van de 
eerste periode lag ten noordoosten van het graf een ronde 
kuil met houtskool en een diameter van ca. 125 cm 
(Brunsting 1943, fig. 15, Jager 1985, fig. 15).

Bennekom-Oostereng
Het primaire graf in grafheuvel 22 van Bennekom-Ooster-
eng bevatte o.a. een zz-beker en een beker met zz- en 1d-
elementen en net buiten de graf lag nog een onversierde 
beker (Bursch 1933, 56, Taf. I:6, IV:2, 18). Direct ten noord-
westen hiervan lag “eine beinahe kreisrunde, dunkelgefärbte 
Stelle” (ibidem, 56). De kuildiameter was ca. 60 cm en de 
diepte ten minste 42 cm (ibidem, Abb. 51).

Hilversum-Lange Heul
In 1938 is door Bursch een ongepubliceerde opgraving uit-
gevoerd op de Lange Heul bij Hilversum. De documentatie 
bevindt zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
en in het Goois Museum te Hilversum. Uit een grafkuil on-
der een jongere grafheuvel met palenkrans is een zz-beker 
afkomstig. Een plattegrond toont even ten zuidoosten van 
dit graf een ronde kuil met een doorsnede van ca. 75 cm, 

met de vermelding “houtskool”.

Ermelose Heide
– Grafheuvel VII op de Ermelose Heide, een drieperio-
denheuvel, is gedateerd vanaf het Laat-Neolithicum tot in 
de Vroege Bronstijd (Modderman 1954, 27). Onder de 
heuvel en buiten een kringgreppel zijn vier ronde, houts-
koolrijke kuilen aangetroffen (ibidem, Pl. XXXVII). Ten 
noordwesten van de kringgreppel lag een komvormige kuil, 
80 cm in doorsnede en ca. 25 cm diep. In het zuidwesten 
bevond zich een komvormige kuil met een diameter van ca. 
60 cm en 20 cm diep. In het zuidoosten lag een komvor-
mige kuil met een diameter van ca. 80 cm en een diepte van 
35 cm. Ten zuidzuidoosten van de kringgreppel ten slotte 
is een kuil gevonden, waarvan alleen de diameter te achter-
halen is: ca. 80 cm.
– Grafheuvel III op de Ermelose Heide bevatte een cen-
traal graf, omgeven door een kringgreppel. Uit het graf zijn 
o.a. een 1d-beker en een beker met kruisarcering afkom-
stig. De grafheuvel is ook in de Vroege en Midden-Brons-
tijd gebruikt (Modderman 1954, 24-25, fig. 7). Ten noord-
westen en ten zuidoosten van de kringgreppel lagen twee 
ronde kuilen met houtskool, beide ca. 90 cm buiten de 
kringgreppel. De diameter van de noordwestelijke kuil was 
ca. 70 cm, die van de zuidoostelijke ca. 110 cm (ibidem, Pl. 
XXXIV).
– Grafheuvel X op de Ermelose Heide bevatte vier ronde 
kuilen met houtskool (Modderman 1954, Pl. XL). Die ten 
noorden van de centrale kringgreppel had een diameter van 
75 cm; de doorsnede van de kuil ten zuiden van de greppel 
bedroeg 70 cm. Ten zuidoosten van de centrale greppel wa-
ren twee mogelijke vuurkuilen aanwezig, met een diameter 
van 90 en 70 cm. Beide werden oversneden door een secun-
daire kringgreppel. Modderman (ibidem, 28) dateerde de 
grafheuvel in het “Aeneolithicum of de vroegste Brons-
tijd”.

Ede
Het centrale graf in een grafheuvel in een urnenveld bij Ede 
bevatte onder meer een Veluwse klokbeker. Direct ten 
noordoosten van de kringgreppel rond het graf bevond zich 
een ovale kuil van ca. 80 bij 110 cm met houtskool (Bursch 
1933, 58-59, Abb.54, Taf. III:7).

Eext-Bergakkers
Het primaire graf van grafheuvel Eext-Bergakkers III kan 
uit KB of uit de eerste helft van de Midden-Bronstijd ge-
stamd hebben (Jager 1985, 235, 237). De bijbehorende 
kringgreppel oversneed een vondstenloos KB-graf, 14C-ge-
dateerd op 3750±50 BP (GrN-8253). Ten westen van het 
KB-graf lag onder de grafheuvel een min of meer ronde 
kuil met een diameter van ca. 85 cm en ten oosten van de 
grafheuvel werden nog twee min of meer ronde kuilen aan-
getroffen met een doorsnede van ca. 70 en 100 cm (ibidem, 
fig. 43).

Zuidelijk van Hunneschans
Onder en bij grafheuvel B ten zuiden van de Hunneschans, 
daterend uit de Midden- of Vroege Bronstijd of eventueel 
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uit het Laat-Neolithicum zijn behalve zekere vuurkuilen 
(zie hierboven) twaalf mogelijke vuurkuilen blootgelegd. 
Achter elk voorbeeld zijn hieronder de diameter en de posi-
tie ten opzichte van grafheuvel B vermeld (zie Holwerda 
1911b, fig. 14):
– kuil 2: 80 cm, ten noorden;
– kuil 5: 100 cm, overdekt door de grafheuvel of ingegra-

ven in het noorden ervan;
– kuil 6: 100 cm, ten noordnoordwesten;
– kuil 7: 60 cm, overdekt door de grafheuvel of ingegraven 

in het noordwesten;
– kuil 9: 60 cm, ten westnoordwesten;
– kuil 11: 75 cm, overdekt door de grafheuvel of ingegra-

ven in het westnoordwesten ervan;
– kuil 13: 100 cm, ten westen;
– kuil 14: 60 cm, ten westzuidwesten;
– kuil 16, 75 cm, komvormig, 25 cm diep, ten westzuid-

westen;
– kuil 19: 80 cm, ten zuidwesten;
– kuil 20: 50 cm, ten zuidwesten;
– kuil 21: 50 cm, ten zuidwesten.

Oudemolen
Bij Tumulus 12 te Oudemolen, een vierperiodenheuvel met 
als oudste begraving een WKD-graf, lag aan de oostzijde 
net buiten de dubbele palenkrans van de tweede periode 
een min of meer ronde kuil met een doorsnede van ca. 160 
cm (Waterbolk 1954, 65-66; Lanting 1973, 263-264, fig. 
21).

Ermelose Heide
Bij grafheuvel V op de Ermelose Heide oversneed een ron-
de kuil met houtskool en een diameter van ca. 60 cm de met 
het oudste graf geassocieerde kringgreppel. Deze kuil lag 
ten noordwesten van het vernielde centrale graf. De graf-
heuvel is in de Vroege t/m Midden-Bronstijd gedateerd 
(Modderman 1954, 26, Pl. XXXVI).

J.3 Rituele kuilen

Lunteren-De Valk
De zuidelijke grafheuvel op het landgoed De Valk bij Lun-
teren bevatte enkele late KB-graven. In het zuidwesten, on-
der de grafheuvel en nog net binnen de kringgreppel, be-
vond zich “a round shallow pit possibly of a ritual character 
and belonging to a group of phenomena repeatedly met 
with in this country” (Butler & Van der Waals 1966, 127). 
De komvormige kuil bevatte geen houtskool, de diameter 
was ca. 90 cm en de diepte ca. 50 cm (ibidem, fig. 44).

Molenaarsgraaf
Louwe Kooijmans vermeldde niet alleen een vuurkuil nabij 
vlakgraf II te Molenaarsgraaf: “The other pits in the group 
around grave II contain hardly any charcoal, yet they are of 
similar shape, and the finds in their fillings indicate a da-
ting in the same occcupation phase. It is possible that they 
also played a part in the burial ceremony” (Louwe Kooij-
mans 1974, 257; zie ook fig. 68).

Zuidelijk van Hunneschans
Kuil 15 even ten zuidwesten grafheuvel B ten zuiden van de 
Hunneschans kan als rituele kuil aangemerkt worden van-
wege het ontbreken van houtskool (Holwerda 1911b, 13). 
Hij had een doorsnede van ca. 90 cm en een diepte van ca. 
30 cm (ibidem, fig. 14).

Anlo-Evertsbos Veekraal
Bij de veekraal van Anlo zijn 34 kuilen aangetroffen in vier 
concentraties van zeven (ten zuiden en zuidoosten van graf 
D, daternd uit EGK4)), zes (ten westen van de graven B-C, 
daterend uit EGK4), zeven (ten noorden van graf A, date-
rend uit EGK4) en 14 stuks (binnen de kleinste omheining 
van de “veekraal”) (Waterbolk 1960, 72, 74, Pl. IV:2, V:1, 
XI). Waterbolk (ibidem, 74) merkte op: “The function of the 
pits is unclear. Perhaps they are just storage pits, grouped 
together close to the actual houses of which no traces have 
survived”. Zij bezaten een “marked circular outline and 
often rather cylindrical shape. They ranged in depth from 
0.40-1.00 m; in one pit [...] the depth was 1.48 m”(ibidem, 
72). De diameters varieerden tussen ca. 50-180 cm (ibi-
dem, Pl. XI). Waterbolk dateerde alle kuilen in de Vroege 
Bronstijd op grond van een oversnijding door een kring-
greppel van het urnenveld uit de late Bronstijd, de afdek-
king door een akkerlaag uit de Midden-Bronstijd, het voor-
komen van WKD-aardewerk in enkele kuilen (WKD3 en 
verder geen ouder aardewerk) en vanwege 14C-gedateerd 
houtskool in twee kuilen. Dit sluit echter een laatneolithi-
sche datering voor sommige kuilen niet uit. Zij zouden dan 
geassocieerd kunnen worden met de laatneolithische gra-
ven. De oudste zekere graven op het terrein dateren uit 
EGK1-2. Hoewel enkele kuilen zeker uit WKD3 moeten 
stammen, zijn geen graven uit de Vroege Bronstijd opge-
merkt, al heeft het terrein later wel weer zeker als grafveld 
gediend.

Eext
Bij de tweede periode van Tumulus ‘t Witzand bij Eext, te 
dateren in laat-WKD of jonger, hoorde mogelijk een 
vondstenloze cilindrische kuil met een diameter van 120-
130 cm en een diepte van 100 cm, ingegraven in het noord-
oosten van de heuvel (Jager 1985, 230, fig. 36).

Anderen/Gasselte
Binnen de heuvel van de tweede periode van Tumulus a, 
aan de weg van Anderen naar Gasselte, ten zuiden van Eex-
terhalte, is ten zuidoosten van het centrale graf met een ge-
strekte begraving uit de Vroege Bronstijd een grote ronde 
kuil aangetroffen (Waterbolk 1957b, 25-26, fig. 9:II). De 
14C-datering, 3485±45 BP (GrN-6726), plaatst het graf in 
laat-WKD (Lanting 1973, 230). De ronde kuil lag in de 
lengte-as van het graf, tussen en net buiten een palenkrans 
(die jonger dan het genoemde graf zal zijn geweest (Lan-
ting 1973, 230). Hij was 170 cm in doorsnede en 130 cm 
diep. De kuilvulling waaruit ten minste één WKD-scherf 
afkomstig is, bestond uit dezelfde houtskoolrijke grond 
waarmee de heuvel was opgeworpen. Waterbolk zag de kuil 
als een bij het graf behorende offerkuil of een “ritual pit” 
(Waterbolk 1957b, 26).
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Ermelose Heide
Grafheuvel IX op de Ermelose Heide is gedateerd in de 
Vroege tot Midden-Bronstijd (Modderman 1954, 27). Een 
ronde kuil in het zuidwesten, buiten de palenkrans van het 
centrale graf, was ingegraven in, of overdekt door de graf-
heuvel. De doorsnede van deze komvormig kuil was ca. 85 

cm. Vanaf het oude maaiveld was hij nog ca. 40 cm diep 
(ibidem, Pl.XXXIX). De kuilvulling bevatte weliswaar 
houtskool, maar dat was her en der in de kuil verspreid en 
niet geconcentreerd langs de wand of de bodem. Dit pleit 
eerder voor een interpretatie als rituele kuil dan als vuur-
kuil.
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BIJLAGE K

AARDEWERK UIT GRONDSPOREN OP P14

SW/Pre-Drouwener sporen:
graf 1

graf 4
mog. graf VI

kuil 1

huis 1
huis 1
huis 1
(huis 1?)
huis 2

huis 2
huis 2

(huis 2?)
huis 3

huis 3

huis 3
(huis 3?)
huis 4
huis 4
huis 4
huis 4

paalspoor

paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor

paalspoor

paalspoor
paalspoor

paalspoor

periode:
aanduiding

18
2
1
1

28
44
1
6
1
1

12
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
5
4
1
1
3
1
1

12
1
4
7
1
1
3
2
1
1
3

15
2
1
8
1
1
1
3
6
1
1
5
5
1

n

27
3
4
6

193
81
74
8
1
3

17
2
2
1
2
5

39
5
6
5
1

28
6
4
1
4
1
1

19
1
3

12
8
4

16
7
1
5
3

460
10
7

34
1
3
2

10
14
1
2
5

12
120

gew.
(inc.

gruis) opmerkingen

-
-
-
-
-
o.a. graanindruk
-
-
-
rand met nagelindrukken
wrsch. alle van dezelfde pot, o.a. rand
-
-
-
-
nagelindruk
nagelindruk
-
oppervlakteruwing
-
-
o.a. rand
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o.a. 2x rand
H-voegen
-
-
-
-
-
-
o.a. 3x rand
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

toewijzing

SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
indet
potbeker 23
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
potbeker 24
SW/Pre-Drouwen
indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
Pre-Drouwen pot 12
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
EGK-beker 36
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet

spoor

90-184

90-177
89-148

90-190

89-147
89-172
89-175
89-104
89-136

89-154
89-163

89-138
90-66

90-67

90-68
90-52
90-93
90-94
90-104
90-109

89-129

89-153
89-156
89-160
89-162
89-165
90-58
90-61
90-65
90-88
90-96
90-96
90-96
90-99

90-100

90-115
90-124

90-126

magering

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
x
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-

x
-
x
x
-
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
x
-
-
x
-
-
-
x
-
-
x
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
x
-
-
-
x
-
x
-
x
x
-
-

x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
-
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

g
ee

n

za
n

d

ch
am

.
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SW/Pre-Drouwener sporen (vervolg):

TRB-sporen:

EGK/KB-sporen:

paalspoor
paalspoor

paalspoor
paalspoor
paalspoor

paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor

paalspoor

paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor

graf 9
rit. depositie

graf 10

graf 11
graf 12

graf 15

vuurkuil α

vuurkuil β
paal ε

kuil 2

kuil 3

kuil 4

kuil 5

kuil 6

periode:
aanduiding

2
6
3
2
2
3
3
1
3
1
2
3
1
1
4
1
2
2
1
3
1
3

13
1

42
2
1
1
1

15
1

13
1
9

22
1
1
1
1
2
1
4
1
9

10
1
1
1

11
1
9
1

12
29
3

49
16
26
3

n

5
16
3
3
2
5
3
1
1
4
2
2
3
1
8
8
6
5
5
2
2
4

27
4

374
19
2
4
4

82
2

23
7

56
130
14
2
3
5

18
1
5
5

16
23
2
1
1

58
2

20
2

15
49
7

344
38

137
5

gew.
(inc.

gruis) opmerkingen

-
-
o.a. rand m. nagelindruk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

o.a. rand
-

-
-
-
-
-
mageringsgegevens niet genoteerd
mageringsgegevens niet genoteerd
-
-
mageringsgegevens niet genoteerd
mageringsgegevens niet genoteerd
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o.a. besmeten
-
-
-
-
-
-
-
o.a. graanindruk
-
-
o.a. gaatje, 2x rand
o.a. rand, 3x oppervlakteruwing
-
-

toewijzing

SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
indet
SW/Pre-Drouwen/indet
WKD3-pot 37
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
indet
SW/Pre-Drouwen

SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet

EGK-beker 5
indet
mogelijke klokbeker 233
indet/Laat-Neol
indet
SW/Pre-Drouwen/indet
indet
indet
KB-beker 14
SW/Pre-Drouwen/indet
indet
Pre-Drouwen pot 20
TRB-pot 47
EGK-beker 19
potbeker 105
indet
indet
indet
EGK-beker 53
indet
indet/Laat-Neol
EGK-beker 25
KB-beker 138
mogelijke KB-beker 209
indet
indet/Laat-Neol
indet
mogelijke potbeker 137
SW/Pre-Drouwen
indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet

spoor

90-127
90-128

90-130
90-131
90-134

90-136
90-137
90-147
90-149

90-154

90-162
90-163
90-166
90-168
90-170
90-174
90-191

90-84
90-71

90-117

90-152
90-122

90-92

90-74

90-160
90-114

89-155

90-57

90-123

90-145/146

90-75

magering

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-

-
-

x
-
-
x
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
x
-
-
x
-
-
x
x
-
x
-
x
x
-
-
-
-
-
x
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
-
x
-
-
-
-
-
-

-
x

x
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
x

-
-
x
-
-
x
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
x

x
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
x
-
-
-
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
-
x

x
x

-
x
-
-
x
-
-
x
-
-
-
x
x
-
-
x
x
-
-
x
-
-
x
-
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x

g
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n
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n

d
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EGK/KB-sporen (vervolg):

WKD-sporen:

kuil 7

haard 5
greppel west

greppel oost

paalspoor 2

stoofkuil 1

periode:
aanduiding

4
1
1
4
5
3

1

1
3
1
1
1

n

21
2

25
6

61
21

3

7
5
2
3
5

gew.
(inc.

gruis) opmerkingen

mageringsgegevens niet genoteerd
-
-
-
-
mageringsgegevens niet genoteerd

-

-
-
-
-
-

toewijzing

indet
mogelijke klokbeker 234
potbeker 92
SW/Pre-Druwen/indet
SW/Pre-Drouwen
indet

indet

indet
indet
indet
potbeker 47
mogelijke potbeker 135

spoor

89-114

90-142
86-103-1

89-110/111/
89-113/117

86-98

87-25

magering

-
-
-
-
-
-

-

-
x
-
-
-

-
x
x
-
-
-

-

-
-
x
-
x

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
x
-

-

-
-
-
-
-

-
-
x
x
x
-

x

x
-
-
x
-

g
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n
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n

d
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.
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BIJLAGE L

HET VUURSTEEN VAN P14 – WERKPUT 1989-17

Vroeg- en middenneolithische vondsten 

uit een stratigrafisch gelede verzameling

(P. van der Kroft, 1997)

In deze bijlage is de gecombineerde materiaal- en doctoraalscriptie van P. van der Kroft uit 1997 opgeno-

men. Inhoudelijk is de tekst onveranderd gebleven; wel zijn de meest hinderlijke typfouten gecorrigeerd. 

Delen van de scriptie zijn achterhaald; lagen A-E worden bijvoorbeeld inmiddels anders gedateerd. Achter-

haald is ook hoofdstuk L.2, waarin de wijze waarop de Afvallaag destijds werd onderverdeeld bekritiseerd 

wordt. Op grond van deze kritiek is in dit boek de onderverdeling van de Afvallaag aangepast (zie hoofdstuk 

4). Deze aanpassingen zijn dus achteraf niet doorgevoerd in deze bijlage. Erg bezwaarlijk is dat niet; zoals in 

paragraaf 4.6 is opgemerkt, en ook herhaaldelijk in de scriptie zelf, leidt dit niet tot een wezenlijk ander 

beeld. Een beknopte controle, in 2011, heeft dit nog eens bevestigd. Om verwarring in verwijzingen te voor-

komen is aan de hoofdstuk-, paragraaf- en figuurnummers in deze bijlage een “L.” toegevoegd.
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L.1.3 Doelstelling van het onderzoek 621
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L.1 Inleiding

Het voorliggende rapport is het resultaat van onderzoek 
naar vuursteenmateriaal van de vindplaats P14 in de 
Noordoostpolder. Het onderzoek is in eerste instantie uit-
gevoerd in het kader van een persoonlijk materiaalpracti-
cum als onderdeel van de studie Culturele Prehistorie aan 
het Albert Egges van Giffeninstituut voor Pre- en Protohis-
torische Archeologie (Universiteit van Amsterdam), later 
uitgebreid tot een doctoraalscriptie aan hetzelfde instituut. 
Vanwege de nauwe relatie tussen de uitkomsten van beide 
werkzaamheden zijn de gegevens geïntegreerd en in één 
scriptie gepresenteerd.

De opgraving
De vindplaats P14 is genoemd naar het 14e kavel in de P-
sectie van de Noordoostpolder. Het bevindt zich ten oosten 
van het voormalige eiland Schokland en ten zuiden van de 
Oudemmeloorderweg. De ondergrond bestaat uit een west-
oost georiënteerde keileembult uit de Saale-ijstijd, afgedekt 
door een pakket fijn eolisch zand (mogelijk als rivierduin 
gevormd) uit het Laat-Weichselien of Vroeg-Holoceen. Ten 
oosten van de opgraving ligt de voormalige bedding van de 
Overijsselse Vecht, waarvan werkput 1987-6 (zie fig. L.1.1) 
de rand snijdt.
Na een kleine opgraving door G.D. van der Heide in 1957 
(Ten Anscher en Gehasse 1993) heeft het IPP in de jaren 
1982-’91 hier bijna ieder jaar veldwerk verricht in het kader 
van het project dat intern bekend staat als het ‘Natte Hart-
project’. Naast boorcampagnes bestond het veldwerk voor-
al uit opgravingen, waarvan het overzicht van de putten 
staat afgebeeld in fig. L.1.1.

In de zomer van 1989 is een aantal boringen gezet om in de 
zuidoostelijke flank van de opduiking gericht te zoeken 
naar zones waarin ten tijde van het gebruik van de site afval 
gedumpt zou kunnen zijn, met de nadruk op mogelijk ge-
conserveerd organisch materiaal (Gehasse 1995). Verge-
lijkbare zoektochten op de overige flanken hadden niet het 
gewenste resultaat opgeleverd, maar de boorgegevens wa-
ren voldoende veelbelovend om handmatig een proefputje 
van vier vierkante meters te graven (werkput 1989-11). 
Hierin werd inderdaad een zone met afvalmateriaal aange-
troffen, bestaand uit een circa 25 centimeter dikke laag hu-
meus zand. Hieruit werd een grote hoeveelheid materiaal 
geborgen, waarvan in ieder geval het aardewerk deels min-
der gefragmenteerd was dan op de zandkop. Ook vuur-
steen, organisch materiaal en natuursteen bleken in ruime 
mate voorhanden. In het najaar van 1989 is daarom op deze 
plaats een werkput aangelegd (werkput 1989-17) van 20 
meter lengte (Zuid-Noord) en vijf meter breedte. Het vuur-
steen dat uit deze put is geborgen vormt het materiaal dat in 
dit rapport wordt gepresenteerd.

L.1.1 Lithostratigrafie en datering

Werkput 1989-17 toont een grote verscheidenheid aan sedi-
menten, waarbij meerdere stratigrafische eenheden vond-

sten hebben opgeleverd. In tegenstelling tot die uit andere 
opgegraven putten leken de vondsten in de lagen met aqua-
tische sedimenten niet of nauwelijks verspoeld (zie hoofd-
stuk L.2) zodat nu de vondsten in stratigrafische relatie 
konden worden onderzocht. De aard van de verschillende 
sedimenten leidde tot verschillen in de wijze van opgraven. 
Naast de onderstaande omschrijving van de pakketten (de 
spoornummers geven de in het veld afzonderlijk genum-
merde lagen aan; zie Eggers 1989; Gehasse 1995, 6, 23-24) 
zal ook worden aangegeven op welke wijze de vondsten zijn 
verzameld.

De bovenste lagen zijn met behulp van de graafmachine 
verwijderd, waarbij dit in lagen 1, 203/204 en 30 langzaam 
schavend is gebeurd, met het oog op eventuele vondsten.

De resterende lagen bestaan alle uit zand, waardoor zeven 
van het materiaal mogelijk was. Dit is geschied op een zeef 
met een maaswijdte van vier millimeter. Ook nu zijn de 
vondsten verzameld per vak van een vierkante meter, tel-
kens in eenheden van circa vijf centimeter dikte.

Sp. 0: Bouwvoor, met een dikte van circa 30 cm. Deze laag is 
met de graafmachine verwijderd.

Sp. 1: Broekveen (els en wilg), circa 30 cm dik. In deze laag 
zijn geen artefacten aangetroffen.

Sp. 203/204: Vondstenloze detritusgyttja, circa 20 cm dik.
Sp. 30: Groen-blauwe klei (‘Cardiumklei’), 10 tot 100 cm dik. 

Er zijn wel enkele aardewerkscherven, botfragmenten 
en stenen aangetroffen, maar geen vuursteen. Het aar-
dewerk laat zich dateren in de Vroege Bronstijd (Wikkel-
draadcultuur).

Na het handmatig schavend verwijderen van de laatste res-
ten der Cardiumklei is de put opgedeeld in 100 vakken van 
een vierkante meter elk. De ondergenoemde organo- en si-
liciklastische afzettingen zijn vervolgens per vak uitgetrof-
feld, waaruit de vondsten zijn verzameld per eenheid van 
circa vijf centimeter dikte.

Sp. 31: Detritus-gyttja, met langs het westprofiel een dikte van 
20 tot 30 cm. Langs de oostelijke rand van de put is 
deze afzetting volledig geërodeerd door sp. 30. Het aar-
dewerk uit sp. 31 is voornamelijk te dateren in het Mid-
den- en Laat-Neolithicum, hoewel de laatstgenoemde 
component slechts sporadisch voorkomt.

Sp. 32/47: Humeuze grijsgroene gyttjeuze klei (‘Unio-II-klei’), 
tot circa 25 cm dik en uitwiggend op het zand op een 
hoogte van 4,5 meter onder N.A.P. Net als sp. 31 is deze 
laag langs de oostelijke rand van de werkput geëro-
deerd. De vondsten uit deze laag laten zich voorname-
lijk plaatsen in het Midden-Neolithicum A.

Sp. 200: Grijs humeus zand, dikte 20 tot 40 cm. De bovenste 10 
centimeter van het zand is licht gyttjeus (in sommige 
vakken sp. 34 genoemd), hetgeen waarschijnlijk sa-
menhangt met een stijging van de grondwaterspiegel. 
De overgang met sp. 32 is daarmee ook geleidelijk te 
noemen. Alleen langs de oostelijke rand van de put is de 
top van het zand geërodeerd, voorafgaand aan en ten 
tijde van de afzetting van de Cardiumklei. Aan de laag 
met het zandige residu van deze erosie zijn de nummers 
sp. 48 en 49 toegekend, de vondsten uit deze laag zijn 
gerekend bij die van sp. 200. Meer dan 90% van alle 
vondsten uit de werkput komen uit sp. 200. De datering 
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het aantal waarnemingen vanwege de kosten relatief be-
perkt. Voor de datering van de lithostratigrafische eenhe-
den is het ruimschoots voldoende, maar voor de onderver-
deling van de eenheden in vondstlagen (zie hoofdstuk L.3) 
zou het wenselijk zijn geweest om meer gegevens ter beschik-
king te hebben. Vooruitlopend op het genoemde hoofdstuk 
kan reeds hier gemeld worden dat de vondsten in het sa-
mengestelde zandpakket (sp. 200 tot en met 202) zich in 
(ten minste) drie eenheden laten splitsen. De scheiding 
hiervan is gebaseerd op de verschillen in vondsthoeveelhe-
den (Gehasse 1995, 26, naar Ten Anscher, dit boek), zowel 
aantallen als gewichten, waarbij de verticale verdeling ver-
loopt van een relatief vondstenarme zone (laag A) onderin 
het samengestelde pakket, via een zone met een duidelijke 
toename van de hoeveelheid vondsten (laag B) naar weder-
om een minder vondstenrijke zone aan de top van het zand-
pakket (laag C). De laagaanduidingen worden verder aan-
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Fig. L.1.1 – Overzicht van de opgravingsputten. De hoogtelijnen geven de morfologie weer van het pleistocene oppervlak, in meters 
ten opzichte van N.A.P. De lijn van -2,5m betreft een reconstructie omdat de top van de zandkop grotendeels is geërodeerd.

ligt hoofdzakelijk in het Midden-Neolithicum B en 
Laat-Neolithicum A.

Sp. 201: Een overgangszone van bruingeel zand, circa 8 centi-
meter dik, tussen sp. 200 en sp. 202.

Sp. 202: Geel duinzand, met een dikte van circa 100 cm in het 
noordwesten en 60 cm in het zuidoosten van de put, lig-
gend op keizand en -leem. In sp. 202 zijn nog slechts 
vier west-oostrijen van vijf vakken op vondsten onder-
zocht. De sterke afname van het aantal vondsten leidde 
tot het afzien van verder opgraven van dit pakket.

Slechts weinig aardewerkscherven konden op typologische 
gronden worden gedateerd. De ouderdomsbepaling van de 
lagen is daarom grotendeels afhankelijk van 14C-daterin-
gen. Hiertoe zijn 22 monsters genomen van verkoold aan-
koeksel op scherven, welke zijn onderzocht met behulp van 
de deeltjesversneller van het R.J. van de Graafflaboratori-
um van de Rijksuniversiteit Utrecht. Ofschoon deze date-
ringen meestal betrouwbaarder zijn dan typologische, is 
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gevuld met laag D voor de Unio-II-afzettingen (sp. 32 en 
47) en laag E (sp. 31). De daarboven liggende lagen (sp. 30 
en hoger) zijn, vanwege het geringe aantal vondsten, buiten 
verdere stratigrafische analyse van deze werkput gelaten.
De calibraties van de 14C-ouderdommen zijn verstrekt door 
dr. K. van der Borg, directeur van het R.J. van de Graaff-
laboratorium. Verwezen zij naar Ten Anscher (dit boek) 
voor de precieze uitkomsten, hier volstaan de globale date-
ringen der lagen:

Laag E: 3600-3300 cal BC
Laag D: 3600-3350 cal BC
Laag C: 3800-3600 cal BC
Laag B: 4100-3800 cal BC
Laag A: 4900-4100 cal BC

Hierbij dient te worden aangetekend dat van laag E de laat-
neolithische component, vanwege de zeer geringe aantal-
len, buiten beschouwing is gebleven. Bij laag A kan ten 
slotte worden opgemerkt dat het ruime chronologische tra-
ject van acht eeuwen veroorzaakt is door slechts één date-
ring; het grootste deel van het materiaal lijkt te dateren in 
de periode 4400-4100 cal BC.

L.1.2 Selectie van het materiaal

Ook al betreft het onder handen genomen onderzoek het 
materiaal van slechts één werkput, het totale aantal vonds-
ten bleek dusdanig groot dat binnen het bestek van een per-
soonlijk materiaalpracticum dit nooit allemaal in detail zou 
kunnen worden uitgewerkt. Daarom werd besloten om al-
leen van de vakken langs het westprofiel (deze waren het 
minst aan erosie blootgesteld en hadden daarmee de meest 
intacte stratigrafie) alle vondsten gedetailleerd te beschrij-
ven. Van de overige vakken zijn alleen die artefacten gese-
lecteerd1 die retouche of gebruikssporen lieten zien, alsme-
de de stukken met polijstsporen. Ook deze selectie bleek 
nog een dusdanig grote hoeveelheid materiaal op te leveren 
dat de beschikbare tijd ruimschoots overschreden zou wor-
den; met het beschrijven van de 4910 stukken (367 geretou-
cheerde of gebruikte artefacten en 4543 afvalstukken) uit 
de noordelijke tien profielvakken en 1120 artefacten uit de 
overige vakken waren reeds vier maanden (winter ’91 en 
voorjaar ’92) verstreken. Daarom is besloten van de zuide-

lijke tien profielvakken ook alleen de geretoucheerde en ge-
bruikte stukken te beschrijven (nog eens 131 artefacten). 
De hieruit resulterende database omvat dus alle werktuigen 
uit de gehele werkput, en de verzameling van beschreven 
afvalstukken werd groot genoeg geacht om uitspraken te 
kunnen doen ten aanzien van de stratigrafische verdeling 
van het materiaal. Omdat echter de verslaglegging van het 
onderzoek lange tijd op zich heeft laten wachten is in het 
voorjaar van 1997 nog tijd ingeruimd voor de telling en be-
schrijving van de afvalstukken uit de zuidelijke tien profiel-
vakken (nog eens 1645 stuks afval). Hierdoor is nu ook van 
het vuursteen, net als alle andere uitgewerkte vondstcate-
gorieën, de gehele vakkenrij langs het westprofiel volledig 
onderzocht2.

1 Het materiaal uit de vakken buiten de rij langs het westprofiel is niet 
door mijzelf maar door Gerard Aalbersberg uitgezocht (waarvoor 
dank!). Aangezien de herkenning van werktuigen van een groot aan-
tal factoren afhankelijk is, waarvan bekendheid met het materiaal de 
belangrijkste is, zou het mogelijk zijn dat een eigen doorgang door het 
materiaal een iets andere (grotere) collectie opgeleverd had. Een 
vluchtige controle tussen de beide datasets (het materiaal langs het 
westprofiel tegenover de vondsten uit de overige vakken) leerde echter 
dat de discrepanties waarschijnlijk zeer klein zijn.

2 Naast de genoemde aantallen zijn er nog 257 stuks vuursteen onder-
zocht, uit vakken die niet in de werkput zelf liggen. Het betreft hier de 
vakken met nummers 976-979, die ten noorden van de werkput liggen 
in het verlengde van de vakkenrij langs het westprofiel, en de vakken 
met nummers 980-982, die ten behoeve van ecologisch onderzoek 

langs het westprofiel zijn aangelegd. De vondsten uit deze vakken zijn 
stratigrafisch onvolledig (van de halve-metervakken voor ecologisch 
onderzoek bevindt zich waarschijnlijk nog een deel tussen de ecologi-
sche monsters) en zijn voor de analyses in dit rapport buiten beschou-
wing gelaten.

3 De vondsten in de put zijn waarschijnlijk niet gelijkmatig verspreid 
omdat de ondergrond een helling vormt, waarbij door verschillende 
processen het materiaal zich op verschillende plaatsen concentreert. 
Eén van die processen is de activiteit van het storten van afval zelf, 
waarvan in hoofdstuk L.2 wordt geprobeerd aan te tonen dat dit niet 
homogeen is geschied. Totdat de overige vondsten zelf zijn geteld is dit 
echter de beste schatting van het totale aantal (na telling van het ove-
rige materiaal zal het totaal waarschijnlijk lager uitkomen, dus het 
percentage nu onderzochte vondsten hoger).
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In tegenstelling tot het aardewerk en natuursteen is van het 
vuursteen nog geen poging ondernomen om de aantallen 
en gewichten van de vondsten uit de overige vakken in een 
database op te nemen. Het totale aantal in de gehele werk-
put kan wel worden geschat op basis van extrapolatie (zie 
fig. L.1.2).

Op basis van de formulieren met hoogtematen van de opge-
graven vlakken zijn de opgegraven volumes van iedere laag, 
en de opgegraven volumes in de vakken langs het westpro-
fiel berekend. Onder de aanname van min of meer gelijk-
matige verspreiding van de vondsten (wat echter slechts bij 
benadering het geval is3) kunnen vervolgens schattingen 
worden gemaakt van de aantallen in het overige deel van de 
werkput.

Fig. L.1.2 – Berekening van de aantallen vuursteen per laag.
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Fig. L.1.3 geeft de percentages weer van het aantal be-
schreven stukken vuursteen4 in relatie tot de geschatte to-
tale aantallen, per laag en ook voor de gehele werkput. Dat 
de percentages niet overal op 20% uitkomen (de onder-
zochte vakkenrij beslaat immers een vijfde van het opper-
vlak van de hele werkput) komt grotendeels door de diffe-
rentiële erosie in de werkput, waarbij de onderzochte rij het 
minst aan erosie heeft blootgestaan. Het best komt dit tot 
uitdrukking bij sp. 31 (laag E); hiervan bevindt zich meer 
dan de helft van het ongeërodeerde sediment langs het 
westprofiel. In mindere mate geldt hetzelfde voor sp. 32 
(laag D) en het bovenste gedeelte van het humeuze zand-
pakket (laag C). Deze zijn met name in de vakkenrij langs 
het oostprofiel aan erosie blootgesteld.
Dat het percentage voor laag C nog dicht bij 20 ligt, on-
danks het feit dat in de zuidelijke helft van de werkput nau-
welijks vondsteenheden aan deze laag zijn toegeschreven, is 
te danken aan de grote dikte van deze laag in het noordwes-
ten van de put en aan het gegeven dat het erosieresidu in de 
vakken langs het oostprofiel (sp. 48 en 49) aan deze laag is 
toegevoegd. Dat de percentages onderzochte vondsten van 
de nagenoeg ongeërodeerde lagen A en B boven de 20 lig-
gen is te verklaren door de (van nature) afnemende dikte 
van deze lagen bij grotere afstand van de zandkop. Dat het 
percentage voor laag B duidelijk lager ligt dan voor laag A 
komt door de toewijzing van vaak twee of drie vondsteen-
heden aan het ‘maximum’ in het oostelijke deel van de put, 
in plaats van één of twee langs het westprofiel. De oorzaak 
hiervan kan liggen in een werkelijk dikkere horizont van 
maximale vondstaantallen in de oostelijker gelegen vak-
ken5, of in de over het algemeen lagere aantallen in dat ge-
deelte van de put6 waardoor vondsteenheden direct onder 
of boven het maximum eerder binnen het getalsmatige be-
reik van het maximum komen.

L.1.3 Doelstelling van het onderzoek

Het eerste doel van een onderzoek als dit is het verkrijgen 
van een overzicht van het vuursteenmateriaal voor een be-
paalde periode op een bepaalde plaats. In dit geval betreft 
het voornamelijk het Midden-Neolithicum B en Laat-Neo-
lithicum A7, van een vindplaats aan de benedenloop van de 
Overijsselse Vecht. Het verkrijgen van een dergelijk over-
zicht is van belang vanwege een relatieve achterstand in de 
kennis van de materiaalgroep, niet alleen ten opzichte van 
andere (vroegere) perioden maar ook ten opzichte van an-
dere vondstcategorieën (het onderzoek naar neolithisch 
materiaal heeft zich vooral toegespitst op het aardewerk). 
Een overzicht zoals dat in dit rapport dient te ontstaan kan 
als referentie dienen voor toekomstig onderzoek in de re-
gio8.
Het tweede doel is ingegeven door de aanwezigheid van een 
stratigrafisch gescheiden verdeling van het materiaal, het-
geen nog steeds een grote zeldzaamheid is voor steentijd-
vindplaatsen. Door analyse van het materiaal in relatie tot 
die stratigrafie moet het mogelijk zijn diachrone verschui-
vingen aan te kunnen geven, zowel in cultureel als functio-
neel opzicht. Verschillen in cultureel opzicht (bijvoorbeeld 
het op andere wijze vervaardigen van dezelfde typen werk-
tuigen, of de vervanging van een werktuigtype door een 
ander met dezelfde functie) zijn naar algemeen wordt aan-
genomen regionaal bepaald. Het in beeld brengen van de 
culturele trends geeft een gedetailleerd houvast voor vind-
plaatsen zonder stratigrafische scheiding. De verschuivin-
gen in functioneel opzicht kunnen inzicht verschaffen in 
de veranderingen die optreden in de betreffende periode, 
waarbij landbouw steeds meer voeten in de aarde kreeg en 
nederzettingen, naar wordt aangenomen, meer permanent 
of semi-permanent bewoond waren.

De hierboven aangegeven doelstellingen zijn zeer ruim; het 
is onmogelijk gebleken om in het kader van materiaalprac-
ticum en doctoraalscriptie alle details van het materiaalon-
derzoek tot in de fijnheden uit te werken. Daarom is ervoor 
gekozen om in dit rapport die categorieën in zeker detail uit 
te werken die ten aanzien van de doelstellingen het hoogste 
rendement opleveren. Dit zijn in de eerste plaats de arte-
facttypen met duidelijke chronologische verschuivingen, 
zoals pijlbewapeningen en bijlen, en in de tweede plaats de 
typen die het meest voorkomen, zoals schrabbers. Met der-
gelijke categorieën wordt relatief snel een goed bruikbaar 
kader verkregen dat kan worden gebruikt bij analyses van 
andere vondstassemblages (niet alleen van andere vind-

4 Inclusief de 1120 artefacten uit de vakken ten oosten van de rij langs 
het westprofiel, maar zonder de vondsten uit de vakken die buiten de 
eigenlijke werkput zijn opgegraven, omdat hiervan de relatie tot de in-
deling in lagen niet eenduidig bepaald is.

5 Dit is niet onmogelijk, maar enigszins onwaarschijnlijk, in het licht 
van de algemeen afnemende dikte van het samengestelde pakket van 
laag A en B in zuidoostelijke richting, en de afnemende absolute aan-
tallen in beide lagen.

6 De in het algemeen lagere aantallen in het zuidoostelijke deel van de 
put maakt ook dat de aanname van gelijke verdeling niet juist is. Het 
is echter onbekend hoe sterk de aantallen in het vuursteen afnemen, 
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zodat de schatting op basis van de opgegraven volumes voorlopig het 
beste de verhoudingen tussen de lagen aangeeft. De eigenlijke aantal-
len zullen voor alle lagen lager uitvallen, en daarmee de percentages 
van de steekproef hoger.

7 Voor de indeling van het Neolithicum is de in Louwe Kooijmans et al. 
(2005) voorgestelde chronologie aangehouden.

8 Hoe ruim die regio is zal afhankelijk zijn van andere onderzochte 
vindplaatsen waarbij een referentiekader is opgesteld. Voorlopig geldt 
een kennisgebrek ten aanzien van het vuursteen van vindplaatsen in 
de aard en datering van P14 voor (ten minste) heel Noord-Nederland.

Fig. L.1.3 – Berekening van de grootte van het sample. De 
beschreven stukken omvatten van iedere laag alle werktuigen.
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plaatsen, maar ook van de andere werkputten van P14), 
omdat de meest markante en vrijwel altijd aan te treffen ar-
tefacten hierin vertegenwoordigd zijn. De beperking heeft 
er echter niet toe geleid dat de overige aspecten van het ma-
teriaal in het geheel niet bekeken zouden zijn; de detailana-
lyses zijn weliswaar niet volledig uitgewerkt maar een aan-
vang is er al mee gemaakt. Daar waar relevant zal dan ook 
gewezen worden op voorlopige inzichten ten aanzien van 
het materiaal en zullen punten van toekomstig onderzoek 
worden aangegeven.

L.1.4 Opzet van het rapport

In de volgende hoofdstukken zullen eerst de algemene za-
ken ten aanzien van de vondsten en hun context worden 
behandeld: in hoofdstuk L.2 wordt ingegaan op de strati-
grafie in de werkput, waar alle verdere analyses van het ma-
teriaal van afhankelijk zijn, in hoofdstuk L.3 volgt een 
overzicht van de wijze waarop het vuursteen is beschreven, 
waarmee de mogelijkheden en beperkingen van verdere 
analyse worden bepaald, en in hoofdstuk L.4 zal worden 
gekeken naar patronen in bewerking en verwerking van 
grondstoffen, welke van belang kunnen zijn bij het onder-
zoek naar veranderingen binnen werktuigtypen.
In hoofdstukken L.5-10 worden de werktuigcategorieën en 
-typen onderzocht, steeds vergezeld van een omschrijving 
van de kenmerken op grond waarvan de determinatie is ge-
schiedt. De volgorde van behandeling van de verschillende 
categorieën is min of meer willekeurig.
In hoofdstuk L.11 ten slotte worden algemene conclusies 
gegeven ten aanzien van de werktuigtypen, in zichzelf en in 
relatie tot de stratigrafie en het grondstofgebruik. In dat-
zelfde hoofdstuk zullen ook opmerkingen worden geplaatst 
ten aanzien van vervolganalyses.

Een woord van dank
De beschrijving van het materiaal en de totstandkoming 
van dit rapport hadden niet in de huidige vorm kunnen ge-
beuren zonder de medewerking van anderen, waarvoor 
dank hier op zijn plaats is. Gerard Aalbersberg wil ik dan-
ken voor het selecteren van werktuigen uit de vondsten van 
de vakken die buiten de rij langs het westprofiel liggen, en 
Edy Mulié voor het beschrijven van vondsten uit een groot 
deel van de vakken in het zuidelijke deel van de rij langs het 
westprofiel; zonder hun beider inspanningen zou de resul-
terende gegevensverzameling aanzienlijk kleiner zijn ge-
weest, waarmee een aantal interpretaties minder zeggings-
kracht zouden hebben of de daarvoor benodigde analyses 
zelfs onmogelijk zouden zijn geweest. Rengert Elburg en 
Edy is verder dank verschuldigd voor hun hulp bij een la-
tere doorgang door het materiaal, op zoek naar artefacten 
van mogelijk geïmporteerde vuursteensoorten. Jan Albert 

Bakker, Theo ten Anscher en Edy Mulié hebben ten slotte 
hun licht laten schijnen over dit rapport; niet alleen volgt de 
tekst hierdoor meer een taalkundige eenheid, ook inhoude-
lijke verbeteringen zijn hen in dank afgenomen. Van wat 
nog aan fouten of onlogische zaken resteert rust de blaam 
geheel op mijn schouders.

L.2 Stratigrafie en vondstlagen

Hoewel de vondsten in werkput 1989-17 verticaal zijn ver-
deeld over verschillende lithostratigrafische eenheden, en 
op grond hiervan al een stratigrafische scheiding van het 
materiaal te maken is, bevinden zich vrijwel alle vondsten 
(97%) in het zandpakket (hoofdstuk 4 van dit boek; zie ook 
Gehasse 1995, 24, Aalbersberg 1995, 8). De interne verde-
ling van het zand in sp. 200-202 is niet per definitie van 
stratigrafische waarde voor de verdeling van de vondsten; 
het zou hierbij puur om bodemkundige horizonten kunnen 
gaan en geen sedimentologische en chronologische beteke-
nis hoeven hebben9.

Vondstverdeling binnen het zandpakket
Toen tijdens de beschrijving van het materiaal duidelijk 
werd dat de vondsten in het zand geen homogene verticale 
verdeling toonden maar in aantallen zeer uiteenliepen, 
werd onderzocht of het mogelijk was een interne scheiding 
te maken op basis van die getalsmatige verschillen. Aange-
zien de bewerking van aardewerkvondsten het eerst gereed 
was is de indeling geschied aan de hand van dit materiaal. 
Hierbij werd van ieder vak de verzameleenheid met het 
hoogste aantal of gewicht aan een aparte horizont toege-
kend (laag B). Aangezien de verzameleenheden zich niet 
precies houden aan vondsthorizonten (er is per vak van een 
vierkante meter steeds in eenheden met een arbitraire dikte 
van circa vijf centimeter verzameld), kan de horizont van 
maximale waarden zich over meerdere verzameleenheden 
uitspreiden. Daarom is bepaald dat, wanneer een verzame-
leenheid direct onder of boven de eenheid met het voor het 
betreffende vak maximale aantal of gewicht ligt, deze even-
eens tot laag B wordt gerekend als aantal of gewicht binnen 
10% van de maximumwaarden ligt. De toepassing van deze 
regel heeft er toe geleid dat in 45 van de 100 vakken laag B 
bestaat uit twee, drie of zelfs vier verzameleenheden. De 
overige vondsten uit het samengestelde zandpakket zijn 
toegekend aan lagen A en C, waarbij de eerste laag alle 
vondsten bevat uit de verzameleenheden onder laag B en de 
tweede alle vondsten tussen laag B en de bovenliggende 
aquatische sedimenten.
De later gereedgekomen analyses van botmateriaal (Gehas-
se 1995, fig. 7) en vuursteen (fig. L.2.1) bleken in de verde-
ling van aantallen redelijk overeen te komen met de boven-
genoemde indeling in lagen. Alleen de categorie natuur-

9 Met name sp. 201 lijkt door bodemprocessen ontstaan (inspoeling in 
het gele zand van ijzer en vooral humus uit sp. 200) maar sp. 200 
heeft wel in ieder geval deels sedimentologische betekenis. Het binnen 
het humeuze zand aantreffen van dunne laagjes wit spoelzand geeft 
aan dat verscheidene niveaus op verschillende momenten aan het op-

pervlak lagen, waarbij verspoeling van het oppervlaktemateriaal kon 
plaatsvinden, om vervolgens weer te worden afgedekt met (vondsthou-
dend) humeus zand. Er is gepoogd om deze gelaagdheid bij het opgra-
ven te volgen, maar dit bleek vanwege de discontinue verdeling van de 
witte spoelzandlaagjes niet goed mogelijk.
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steen (Aalbersberg 1995, 8) wijkt sterk af, met maximale 
waarden in de onderste vondsteenheden.

Relevantie van de vondstlagen
Om te onderzoeken of deze indeling stratigrafische en 
chronologische relevantie zou hebben, en niet bijvoorbeeld 
ontstaan zou zijn door differentiële verticale verplaatsing 
van materiaal door vertrapping of activiteiten van bodem-
organismen, is vervolgens gekeken10 of er binnen het mate-
riaal verschillen optraden die niet primair afhankelijk kon-
den zijn van postdepositionele processen (verticale ver-
plaatsing). Bij analyse van mageringskarakteristieken van 
het aardewerk bleek in ieder vak een duidelijke trend waar-
neembaar van hoofdzakelijk granietgruisverschraling in 
het materiaal uit laag A, via een toename van het aandeel 
organisch gemagerde scherven in laag B, naar een geleide-
lijke terugkeer van voornamelijk granietgruis in het aarde-
werk van laag C en in (de middenneolithische component 
van) lagen D en E. De vuursteenvondsten, waarvan inmid-
dels enkele vakken compleet waren beschreven, toonden 
eveneens een trend in de samenstelling van het materiaal; 

analyse van de verhouding tussen klingen en afslagen gaf, 
van laag A naar laag E, een geleidelijke afname aan van het 
aandeel klingen ten opzichte van de afslagen (zie hoofdstuk 
L.4). Verder viel in de verdeling van de grootte van het ma-
teriaal op dat de kleinste fractie (kleiner dan een gram) zich 
met name bevindt in laag B (zie fig. L.2.1), een verschijnsel 
dat ook werd geconstateerd bij het natuursteen (Aalbers-
berg 1995, 9). Hoewel een opvallend verschijnsel, en te ge-
bruiken bij de toedeling van vondsteenheden aan laag B, 
kan dit niet gelden als bewijs voor onafhankelijkheid van 
bodemprocessen. Verschillen in grootte zijn immers wél 
van belang bij eventuele verticale verplaatsing.
De bovengenoemde trends, zowel in aantallen en gewich-
ten als in samenstelling van de verschillende materiaalgroe-
pen, tonen in de meeste vakken langs het westprofiel een 
onderling vergelijkbaar beeld. De vervolgens bekeken ver-
deling van mageringskarakteristieken van een steekproef 
uit de scherven van het overige deel van de werkput, als ook 
de getalsmatige verdelingen, kwamen overeen met de 
trends in de profielvakken. Hieruit kan worden geconclu-
deerd dat de in de profielvakken opgestelde indeling in la-

10 De hier gestelde volgorde van onderzoek is fout voorgesteld; na het le-
zen van dit stuk deelde Theo ten Anscher mee dat, in de profielvak-
ken, eerst de variatie in magering is opgemerkt en dat deze trend ver-
volgens gereflecteerd werd in de getalsmatige verdeling binnen ieder 

vak. De overige beschouwingen in dit hoofdstuk blijven echter geldig, 
omdat van de vakken buiten de rij langs het westprofiel de indeling in 
lagen gebaseerd is op aantallen en gewichten, en mageringskarakteris-
tieken (van een steekproef) slechts een controlerende rol spelen.
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Fig. L.2.1 – Verdeling van het vuursteen ten opzichte van de stratigrafie. In deze figuur zijn alleen de vakken langs het westprofiel 
opgenomen. De hoogtes zijn afgeleid van de opgegraven vondsteenheden. In de bovenste figuur is de zone van maximale aantallen 
aardewerk in lichtgrijs aangegeven en de scheidingen tussen de sedimenten met een stippellijn. De onderste figuur geeft de verhoudin-
gen weer van drie grootteklassen binnen het vuursteen.
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gen representatief is voor de gehele put, en dat derhalve alle 
vondsten in het zandpakket in drie verschillende vondstho-
rizonten kunnen worden ingedeeld, die naar wordt aange-
nomen van chronologische betekenis zijn.

L.2.1 De vondstlagen in het zandpakket

Hoewel de posities van maximale aantallen van met name 
aardewerk, botmateriaal en vuursteen binnen de opeen-
volging van ieder vak redelijk met elkaar overeenkomen, 
blijft er in een aantal gevallen een lichte afwijking bestaan, 
meestal echter slechts één positie.

In de bewerkingen van botmateriaal en natuursteen is de 
geringe discrepantie wel steeds opgemerkt maar de verde-
ling in lagen op basis van het aardewerk is vervolgens als 
leidraad gehanteerd, vanwege het behoud van onderlinge 
vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten. Dit zal om 
dezelfde reden ook gebeuren met de uitkomsten van het 
vuursteenonderzoek, dat als laatste van de materiaalcatego-
rieën gereed zal komen. Toch verdient de voor de stratigra-
fie en chronologie zo belangrijke indeling in lagen enige 
opmerkingen ten aanzien van methodiek en uitkomsten.

Grootte van de verzameleenheden
Om aan een verzameleenheid het label ‘maximum’ toe te 
kennen zijn de absolute aantallen en gewichten direct ver-
geleken met de erboven- en eronderliggende eenheden. 
Deze getallen zijn echter alleen onderling vergelijkbaar als 
het opgegraven volume van iedere vondsteenheid ook het-
zelfde is. Daar bij de opgraving het principe is gehanteerd 
van verzameling per mechanische eenheid van vijf centime-
ter dik, zijn bij de indeling in lagen op basis van de aarde-
werkvondsten alle vondsteenheden dan ook gesteld op een 
verzameling uit een vak van één vierkante meter, met een 
dikte van vijf centimeter, oftewel met een volume van 50 
liter. Dit is echter zelden het geval; slechts 121 van de 463 
verzameleenheden (26%) in het zandpakket hebben een 
dikte van vijf centimeter.
Een aanname van gelijke opgegraven volumes is echter be-
langrijk voor de methode; deze berust immers op concen-
traties vondsten. Indien dan in twee vakken, één van vijf en 
één van tien centimeter dik, respectievelijk 50 en 100 
vondsten worden verzameld, dan mag het aantal in het 
tweede vak geen concentratie heten omdat de verhouding 
vondsten per opgegraven volume precies eender is. Derge-
lijke grote verschillen in dikte komen gelukkig binnen een 
vak niet vaak voor (maar wel af en toe).

In fig. L.2.2 worden de diktes van de verzameleenheden ge-
toond, gescheiden per laag (hoewel lagen D en E bij de on-
derverdeling van het zandpakket niet van belang zijn, zijn 
ook de gegevens hiervan in de figuur opgenomen, omdat 
deze inzicht geven in de opgravingswijze van die lagen).
Eén van de redenen waarom de vakdiktes zo sterk kunnen 
afwijken van de standaardwaarde van vijf centimeter is het 
principe dat de genoemde dikte alléén wordt aangehouden 
als er geen verschil in sediment optreedt; indien binnen de 

vijf centimeter de op te graven laag ophoudt dan wordt ook 
het verzamelen gestaakt, resulterend in dunnere eenheden. 
Dit is met name het geval in laag C, waarin niet alleen de 
dunne afzettingen van sp. 34, 48 en 49 zijn opgenomen, 
maar waarin ook aanvankelijk getracht is de vondsten ge-
scheiden te verzamelen tussen de witte spoelzandbandjes. 
Hetzelfde geldt in mindere mate ook voor de onderzijde van 
sp. 200 (laag A), hoewel daar minder duidelijk. Vanwege de 
vage overgang tussen het humeuze zand en de onderlig-
gende overgangszone is hieruit waarschijnlijk iets vaker een 
eenheid van ongeveer de standaarddikte genomen. Laag A 
heeft ook meer verzameleenheden met een grotere dikte 
dan laag B. Dit komt grotendeels door de opgravingswijze 
van sp. 201. Waarschijnlijk om deze niet nog eens intern op 
te hoeven delen is vaak een iets grotere dikte genomen, zo-
dat de circa zeven centimeter dikke horizont over het alge-
meen in één keer is opgegraven. Het hoge aantal dikkere 
verzameleenheden in laag C is niet logisch te verklaren. 
Voor het overige tonen de verdelingen voor lagen A–C een 
duidelijke piek bij vijf en zes centimeter, hetgeen theore-
tisch voor de meeste vakken een voldoende regelmatige ver-
deling van de aantallen op zou moeten leveren. In de prak-
tijk blijken de verschillende diktes, hoe klein ook, toch van 
invloed op de laagindeling. Ter demonstratie toont fig. 
L.2.3 de waarden in vak 963 (dit vak is, hoewel het enige 
vak met een maximum verdeeld over vier eenheden, niet 
uitgekozen vanwege een exceptioneel onregelmatige verti-
cale vondstverspreiding, maar vanwege het goede voor-
beeld dat dit vak biedt bij de bespreking van verschillende 
problemen bij de toegepaste methodes. Al de hieronder ge-

Laag E

Laag D

Laag C

Laag A

Laag B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Fig. L.2.2 – Diktes van de verzameleenheden (in cm) per laag. 
Een dikte van vijf centimeter (in de figuur donkergrijs 
weergegeven) wordt beschouwd als standaarddikte.
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noemde problemen komen bij meerdere vakken voor, maar 
vak 963 is een van de weinige die ze bij elkaar in één vak 
toont).
De grafieken maken duidelijk dat, indien de aantallen wor-
den gecorrigeerd voor de opgegraven volumes, er in plaats 
van vier eenheden nu nog maar drie tot het maximum gere-
kend worden. Verder is het aantal balken waaruit het maxi-
mum is gevormd gehalveerd; bij de verdeling op basis van 
standaardeenheden geschiedde de indeling op grond van 
zes gegevens (twee voor de aantallen en vier voor de ge-
wichten) terwijl de gecorrigeerde grafieken een veel scher-
per onderscheid maken waardoor nog slechts één vondst-
eenheid op grond van de aantallen en twee op grond van de 
gewichten als maximale waarden zijn te zien.

De 10%-regel
De grafieken van fig. L.2.3 maken niet alleen duidelijk dat 
de verschillende diktes van invloed zijn op de indeling in 
lagen, maar tevens dat die verschillen in dikte maar zeer 
gering hoeven te zijn om deze invloed te doen gelden. Als 
voorbeeld diene de verzameleenheid op de vierde positie 
van onder; in de absolute aantallen vormt dit het maxi-
mum, met de eenheid daaronder als goede tweede, en het 
absolute gewicht is nagenoeg gelijk aan de erboven gelegen 
eenheid. De dikte van het vak luidt op grond van de hoog-
tematen zeven centimeter, terwijl de aanliggende eenheden 
beide een dikte van zes centimeter hebben. Hoe klein dit 
dikteverschil ook moge zijn, de betreffende eenheid ver-
dwijnt geheel uit het maximum indien de volumecorrectie 
wordt toegepast.
Het toepassen van de 10%-regel is alleen zinvol als de op-
gegraven volumes, waarvan de vondsthoeveelheid deels af-
hankelijk is, ook met een nauwkeurigheid van 10% (of be-
ter) te bepalen zijn. Dit is echter absoluut niet het geval. 
Een afwijking van 10% betekent bij een gemiddelde dikte 
van vijf centimeter een verschil van vijf millimeter. Het is 
onmogelijk om in het veld het materiaal te verzamelen in 

eenheden waarvan de dikte niet meer dan vijf millimeter 
mag afwijken, zoals overigens ook blijkt uit fig. L.2.2. Ver-
der zijn de genomen hoogtematen van de vakken afgerond 
op hele centimeters, en daarmee wordt de vereiste nauw-
keurigheid al tenietgedaan. Ook al had men echter de 
hoogtematen genoteerd met een precisie van vijf of zelfs 
één millimeter, dan zou vanwege het onregelmatige karak-
ter van de opgravingsvlakken de genoemde nauwkeurig-
heid toch niet gehaald kunnen worden, ook niet als er meer 
(bijvoorbeeld vier) hoogtematen per vierkante meter zou-
den zijn gemeten.
De conclusie hieruit mag niet zijn dat de hoogtematen, en 
daarmee de dikteverschillen, dan maar genegeerd kunnen 
worden. In een groot aantal gevallen bedraagt het verschil 
tussen twee eenheden meer dan slechts één centimeter, ook 
in eenheden die in en rond laag B liggen, tot zelfs een ver-
dubbeling van de dikte. Omdat dikteverschillen, en daar-
mee volumeverschillen, wel degelijk aanwezig zijn zal een 
voldoende oplossing voor de berekening van de volumes ge-
zocht moeten worden. Tot die tijd is het gebruik van de 
10%-regel af te raden.

Aantallen en gewichten
Omdat ‘hoeveelheid materiaal’, waarop de maxima en 
daarmee de vondsthorizonten zijn gebaseerd, een over het 
algemeen slecht gedefinieerd begrip is en op veel verschil-
lende manieren wordt berekend, diende voor de stratigrafi-
sche verdeling van de vondsten het begrip eenduidig vast-
gesteld te worden. Bij de bepaling van de ‘maximale con-
centratie’ scherven bestond daarbij de onzekerheid of een 
hoog absoluut aantal niet een afgeleide kon zijn van postde-
positionele processen (het in vele kleine fragmenten ver-
trappen van enkele grote scherven) of dat hoge gewichten 
niet het gevolg konden zijn van het in de afvalzone dumpen 
van toevallig soms grote scherven. In dit licht bezien is het 
onfortuinlijk dat de indeling in lagen is gebaseerd op het 
aardewerk, omdat bij deze categorie de individuele vond-

10% 10%

Aantallen

Verdeling op basis van standaard vakdiktes.

10% 10%

Aantallen Gewichten

Verdeling op basis van opgegraven vakdiktes.

Gewichten

Fig. L.2.3 – De bepaling van het maximum in vak 963. Om de grafieken onderling te kunnen vergelijken zijn zij alle even breed 
weergegeven, met als breedte de waarde van het maximumaantal of -gewicht volgens de betreffende methode. De donkergrijze balken 
geven de vondsteenheden aan die het maximum vormen of waarvan de waarden binnen 10% van de maxima liggen (aangegeven 
met een stippellijn).
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sten onderling zeer aanzienlijk in grootte kunnen variëren, 
en daarenboven relatief ontvankelijk zijn voor postdeposi-
tionele fragmentatie.

De oplossing voor het probleem werd gevonden door zowel 
aantallen als gewichten mee te laten tellen bij de bepaling 
van de maxima. Over het algemeen werkt dit goed; niet al-
leen liggen in 55 vakken de maxima van aantallen en ge-
wichten in dezelfde eenheid, maar zijn er bij de samenge-
stelde maxima nog eens 34 verzameleenheden (fig. L.2.4, 
samengesteld op basis van 93 verzameleenheden11 in 44 vak-
ken12) waarbij zowel aantal als gewicht tot het maximum 
behoort (onder toepassing van de 10%-regel, en zonder een 
volumecorrectie). Dit houdt in dat er bij ongeveer 60% van 
de verzameleenheden die onder laag B zijn geschaard een 
correlatie bestaat tussen aantallen en gewichten.

Bij circa 40% van de verzameleenheden uit laag B echter 
(63% van de eenheden in samengestelde maxima), is een 
dergelijke correlatie niet aanwezig of in ieder geval niet bin-
nen de marge van 10%. De tabel laat zien dat er twee maal 
zo vaak een tweede verzameleenheid aan laag B is toegewe-
zen op grond van alleen het totaalgewicht dan op grond van 
alleen het aantal (vergelijk ook fig. L.2.3), hetgeen doet 
vermoeden dat uitschieters in gewichten wellicht geen goe-
de indicatie zijn bij de bepaling van de maxima. Dit wordt 
bevestigd als de trends in het natuursteen en vuursteen 
(beide categorieën zijn minder ontvankelijk voor postdepo-
sitionele fragmentatie) in de redenatie worden betrokken; 

hierbij blijken de vondsten behorend bij laag B juist erg veel 
klein materiaal te bevatten, terwijl in de lagen die niet tot 
het maximum behoren juist veel grootformaat afval is ge-
stort. Er is geen logische reden om op voorhand aan te ne-
men dat dit bij het aardewerk anders zou zijn. Om dit te 
testen zijn de gemiddelde gewichten per laag berekend (fig. 
L.2.5). Deze tabel, samengesteld op basis van de bestaande 
laagindeling13, bevestigt dat zich veel kleinere fragmenten 
in laag B bevinden, ook al bestaat deze laag (voor het groot-
ste deel) uit de eenheden met maximaal totaalgewicht.

De gemiddelde gewichten geven aan dat lagen A en C rela-
tief meer scherven met een groot individueel volume, en 
daarmee gewicht, bevatten. Dit is natuurlijk van invloed op 
het totaalgewicht van een verzameleenheid, waardoor dit 
misschien niet de meest aangewezen parameter is om de 
maxima te bepalen. Indien de gewichten uit de methode 
voor het bepalen van laag B zouden worden gehaald, blijven 
nog maar 13 van de 44 vakken over waar op basis van de 
aantallen het maximum moet worden samengesteld uit 
twee verzameleenheden.

Verschuiving van afvalzones
Vanwege de helling van de zandkop en de in de loop van de 
tijd (al dan niet regelmatig) stijgende gemiddelde grondwa-
terspiegel, wordt verwacht dat de concentraties in de ver-
schillende vondstzones niet recht boven elkaar liggen maar 
in horizontale zin verschuiven. De oeverzone, waarvan 
wordt aangenomen dat het de locatie vormt van de stort-
plaats van het afval, ligt in de oudste periode relatief ver in 
zuid-zuidoostelijke richting. Met de stijging van het grond-
water verplaatst deze zone zich steeds verder in noordwes-
telijke richting. Met name de vondsten in de aquatische 
afzettingen demonstreren dit principe; in laag D (sp. 32) 
bevindt zich nog een redelijk aantal vondsten in de middel-
ste vakken langs het westprofiel (fig. L.2.1) terwijl de 
vondstconcentratie in laag E (sp. 31) verder noordelijk ligt 
(vooral de meest noordelijke vier vakken). Er wordt aange-
nomen dat hetzelfde principe geldt voor de vondsten in het 
zandpakket. In het zand echter zal bij tijdelijke grondwater-
dalingen het oppervlak sneller begaanbaar worden, en de 

de eenheid hoort op grond van zowel hoge aantallen
als een hoog totaalgewicht bij het maximum

de eenheid hoort alleen op grond van het aantal bij 
het maximum, naast andere eenheden die in beide
parameters hoge waarden kennen

de eenheid hoort alleen op grond van het gewicht bij 
het maximum, naast andere eenheden die in beide
parameters hoge waarden kennen

meerdere eenheden zijn tot een samengesteld maxi-
mum gerekend, waarbij geen enkele eenheid in beide
parameters hoge waarden kent

reden van toewijzing van eenheden aan laag B,
bij een uit meerdere verzameleenheden samen-
gestelde maximum-horizont

34

10

20

29

aantal
eenheden

Fig. L.2.4 – Samenstelling van laag B uit meerdere verzamel-
eenheden.

11 Hier is bij twee vakken (895 en 900) afgeweken van de oorspronkelij-
ke indeling, omdat bij beide vakken een vondsteenheid (respectievelijk 
nr. 6574 en nr. 6377) op basis van het gewicht aan het maximum is 
toegekend hoewel de waarden buiten de 10%-marge liggen.

12 Vak 957 is hier buiten beschouwing gelaten, omdat de indeling in la-
gen van dit vak niet klopt. Dit vak is grotendeels opgegraven als on-
derdeel van werkput 1989-11. Bij het bepalen van de stratigrafie zijn 
door Ten Anscher de vondsteenheden uit werput 1989-11 onder elkaar 

gezet, en de eenheden opgegraven als onderdeel van werkput 1989-17 
daar weer onder, waarschijnlijk met de aanname dat deze alleen 
vondsten konden bevatten als ze in een niet-opgegraven deel ónder de 
oude proefput lagen. Dit is echter niet het geval; de proefput is tot in 
het gele zand uitgegraven, zoals ook de hoogtematen van de vondst-
nummers uitwijzen.

13 Behoudens enkele correcties van foutieve vondstnummers, vaknum-
mers en spoornummers.
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Fig. L.2.5 – Gemiddeld scherfgewicht per laag.
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oeverzone zich weer in zuidoostelijke richting verplaatsen, 
zodat hierin meer verschuivingen in beide richtingen wor-
den verwacht. Al tijdens de indeling van de lagen op grond 
van het aardewerk werd de mogelijkheid van dit verschijn-
sel onderkend en bleken er, met name in het dikkere zand-
pakket in het noordelijke gedeelte van de werkput, vage 
aanwijzingen te bestaan voor daadwerkelijk optreden van 
het principe. Omdat de aanwijzingen echter vaag waren en 
de omvang ervan beperkt14 is de mogelijke verdere opdeling 
buiten de uiteindelijke uitwerking gehouden.
Het verschijnsel van verschuivingen heeft consequenties 
voor de herkenbaarheid van vondsthorizonten, als deze 
worden gebaseerd op aantallen (en gewichten). Niet alleen 
bestaat de kans dat naast elkaar gelegen zones tot één hori-
zont worden samengevoegd, maar ook in directe superposi-
tie gelegen zones met hoge aantallen tot één (samengestel-
de) horizont worden gerekend.
In de toegepaste methode zijn zelfs samengestelde maxima 
opgesteld bestaande uit twee eenheden met hoge aantallen 
of gewichten, van elkaar gescheiden door een vondstarme 
eenheid. Met uitzondering van dergelijke scheidingen zijn 
verschoven of gestapelde zones op grond van aantallen niet 
of nauwelijks van elkaar te scheiden; om dit probleem op te 
lossen zullen intrinsieke parameters van de vondsten (zoals 
mageringskarakteristieken van het aardewerk of grootte-
samenstelling van het materiaal) in de methode betrokken 
moeten worden.

L.2.2 De aquatische afzettingen

Om verschillende redenen zijn de aquatische afzettingen 
(lagen D en E) buiten de analyse van vondstlagen gehou-
den. De voornaamste reden is het geringe aantal vondsten 
dat in deze lagen is gevonden, maar ook de hogere mate van 
ontvankelijkheid voor postdepositionele verticale verplaat-

sing speelt hierbij een rol. Toch verdienen deze afzettingen 
nadere beschouwing; juist vanwege de kleine aantallen (in 
relatie tot de sedimentatiesnelheid) zijn sommige proces-
sen, die ook in de vorming van lagen A–C een rol gespeeld 
zullen hebben, duidelijker zichtbaar.

Om de verschijnselen binnen deze pakketten beter te kun-
nen analyseren is het wenselijk om met een hoog aantal 
waarnemingen te werken; daarom zijn de gegevens van 
meerdere materiaalcategorieën bijeen gevoegd, onder de 
aanname dat de processen die ten grondslag liggen aan het 
storten van afval voor de verschillende vondstcategorieën 
gelijk of vergelijkbaar zijn. Ten tijde van het schrijven van 
dit hoofdstuk waren de aantallen aardewerk en botmateri-
aal met betrekking tot de verzameleenheden in laag D en E 
niet voorhanden. Daarom is de verdeling in fig. L.2.6 voor-
lopig alleen gebaseerd op de aantallen natuursteen (Aal-
bersberg 1995, App. B2) en vuursteen.

In deze figuur wordt nog duidelijker dan in fig. L.2.1 dat er 
een horizontale verschuiving plaatsvindt van de vondstcon-
centraties, met voor laag D een maximum rond het midden 
van het profiel terwijl de vondsten in laag E zich met name 
in de meest noordelijke vakken bevinden. Dat de vondsten 
binnen laag D uitsluitend in de onderste verzameleenheid 
van ieder vak liggen kan op verschillende gronden berus-
ten. De eerste mogelijkheid is dat het om een erosieresidu 
gaat; ten tijde van de overstroming van het zandlichaam is 
uit het bovenste gedeelte daarvan het zand weggespoeld en 
is alleen het grovere materiaal uit een eerdere periode (de 
vondsten uit het zand, met name uit laag C) blijven liggen. 
Een argument tegen deze interpretatie is echter de geleide-
lijk overgang tussen het zand en de gyttja-klei15. De tweede 
mogelijkheid, en deze wordt als meest plausibele verklaring 
gezien, is dat het materiaal hier gelijktijdig met de vorming 
van sp. 32/47 terecht is gekomen. Op dit moment bevindt 

14 Daarbij bevindt zich in de meest noordelijke vakkenrij een boomstronk 
in het profiel waardoor de stratigrafie ter plaatse minder betrouwbaar 
is geworden.

15 Een geleidelijk overgang is weliswaar geen bewijs voor het ontbreken 
van erosieve processen, maar voor dergelijke processen zijn in ieder ge-
val geen eenduidige aanwijzigen gevonden.

Vondsten in laag E (sp. 31)

Vondsten in laag D (sp. 32, 47)

Fig. L.2.6 – Verspreiding van vuursteen en natuursteen in de aquatische sedimenten. De tweedeling binnen laag E (stippellijn) is 
gebaseerd op de vondstverdeling, niet op sedimentologische verschillen.
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de sedimentlast zich nog grotendeels in suspensie, waar-
door de in het water geworpen vondsten direct naar de bo-
dem zakken16.
De figuur maakt nu ook beter zichtbaar dat de vondsten 
binnen laag E waarschijnlijk zijn op te delen in twee hori-
zonten, in de figuur aangegeven met een stippellijn, hoewel 
door de nog steeds geringe aantallen het contrast vrij laag is 
(door de meetelling van de 98 natuurstenen is het aantal 
waarnemingen slechts met 23% verhoogd). Deze scheiding 
is het meest duidelijk in de noordelijke vakken waar, dichter 
bij de oeverzone, de aantallen hoger zijn. In de zuidelijke 
vakken bevinden zich zo weinig vondsten dat het grootste 
deel van de verdeling aandoet als willekeurige ruis.

Interne samenstelling
Voor de laagindeling van het materiaal blijft fig. L.2.1 gel-
dig; van het natuursteen zijn de gegevens ten aanzien van 
de individuele groottes (vooralsnog) niet voorhanden. De 
gemiddelde gewichten per verzameleenheid (Aalbersberg 
1995, App. B-1) tonen echter hetzelfde beeld als de verde-
ling naar grootteklassen binnen het vuursteen. Het kleinste 
materiaal ligt vooral daar waar de concentratie het hoogst 
is, terwijl de grotere exemplaren verder over het oppervlak 
zijn verdeeld. Waarschijnlijk is dit terug te voeren op de 
manier waarop het afval wordt gestort; het kleine gruis zal 
in de nederzetting vooral bijeenvergaard zijn en in ‘massa’ 
weggeworpen. Dit zal dan vooral terechtkomen in de eigen-
lijke stortzone. De grotere stukken zullen relatief vaker in-
dividueel opgeraapt en weggegooid zijn; de verspreiding 
hiervan beperkt zich niet tot de geconcentreerde afvalzone 
maar beslaat een ruimer oppervlak.
In het algemeen maakt dit duidelijk dat, in tegenstelling tot 
wat veelal wordt aangenomen, afvalhorizonten niet homo-
geen zijn. De aanname van homogeniteit zou gebaseerd zijn 
op het onderscheid met activiteitenzones, waar de neerslag 
van materiaal zeer specifiek gerelateerd is aan de uitgevoer-
de activiteit, terwijl in afvalzones al het afval van alle acti-
viteiten door elkaar zou terechtkomen. Dit is echter slechts 
deels waar. In de eerste plaats is het verzamelen van afval 
dat gestort zal gaan worden ook een activiteit, met eigen 
parameters; als stukken individueel worden opgeraapt zul-
len kleinere stukken ondervertegenwoordigd zijn, terwijl 
deze bij een bulkverzameling (het aanvegen van een vloer, 
of het opruimen van een haardplaats) juist in de meerder-
heid zullen zijn. In de tweede plaats kan, zoals eerder aan-
gegeven, het wegwerpen zelf op meerdere manieren gebeu-
ren, met verschillende patronen van neerslag in de afval-
zone. Deze processen zijn ook van belang bij het verdelen 
van de vondsten in horizonten, en zullen in de methode 
dienen te worden betrokken.

Relatie met het zandpakket
De aquatische afzettingen zijn in alle bewerkingen apart 
genomen van het zand omdat zij op grond van de sedimen-

tologie sterk verschillen. Er kan echter beredeneerd worden 
dat een dergelijke strikte scheiding wellicht niet logisch is. 
De oeverzone waarin het afval wordt gestort bestaat niet al-
leen uit het gedeelte dat onder water staat, en waarin klei, 
gyttja en detritusgyttja worden afgezet, maar ook uit de 
aansluitende zone in het zand, dat door de hogere grondwa-
terstand waarschijnlijk drassig is. Het afval kan dus, in één 
en dezelfde fase, deels in het zand en deels in de aquatische 
afzettingen zijn gedeponeerd. Een aanwijzing hiervoor 
wordt gevonden in de overlappende 14C-dateringen van 
materiaal uit lagen C (de top van het zand), D en E, en lij-
ken bevestigd in de verdeling van het materiaal in laag C in 
de meest noordelijke vakken langs het westprofiel (zie fig. 
L.2.1). Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat de 
dikte van het zandpakket boven het maximum toeneemt 
waar laag D in dikte afneemt en uiteindelijk uitwigt. Moge-
lijk vindt de opbouw van het zandpakket met afval in de 
oeverzone doorgang terwijl zich enkele meters verder open 
water bevindt. Een verdere aanwijzing wordt gevonden in 
de aantallen en grootteverdeling van het materiaal in de 
meest noordelijke vakken van laag C; beide parameters to-
nen op enkele decimeters boven laag B een nieuwe (gerin-
ge) toename, die lijkt over te gaan in de vondstlaag onderin 
laag D. Voor laag E zullen, waarschijnlijk iets meer noorde-
lijk, vergelijkbare relaties met de vondsten in het zand be-
staan.

L.2.3 Conclusies ten aanzien van de stratigrafie

De indeling van de vondsten in het samengestelde zand-
pakket is van cruciaal belang voor de uitwerking van de 
vondsten in werkput 1989-17. Was dit niet gebeurd dan wa-
ren de vondsten van de gehele stratigrafie, tot ongeveer een 
meter dik, in slechts drie lagen ingedeeld op basis van de 
sedimentologie, waarbij 98% in één laag terecht zou zijn 
gekomen. Het bepalen van een zone met maximumaantal-
len en –gewichten heeft er toe geleid dat het materiaal uit 
het zand in drie min of meer gelijkwaardige zones is inge-
deeld, waarvan onder andere de 14C-dateringen hebben 
aangetoond dat deze elkaar chronologisch opvolgen.
In dit hoofdstuk zijn echter enkele kanttekeningen ge-
plaatst bij de wijze waarop de indeling tot stand is gekomen. 
De 10%-regel bijvoorbeeld is op grond van de opgravings-
wijze niet toepasbaar, evenals de gehanteerde aanname dat 
iedere verzameleenheid een volume heeft van 50 liter. Ver-
der lijkt de bepaling van het ‘maximum’ onnodig verruimd 
door betrekking van de gewichten in de werkwijze; hier-
door kan het zijn dat de periferie van een afvalzone, waarin 
relatief grotere fragmenten zijn vertegenwoordigd, vanwege 
het hogere totaalgewicht opgeteld wordt bij een erboven- of 
erondergelegen aantallenmaximum, dat op grond van het 
verschil in samenstelling tot een andere fase van het storten 
van afval behoort.

16 Hetzelfde principe zou kunnen worden verwacht in de detritus-gyttja 
(sp. 31). In hoeverre de vondsten hier ten tijde van de organoklasti-
sche afzettingen naar de bodem van het pakket zakken is onder andere 

afhankelijk van de samenstelling van het pakket. De fragmentgrootte 
van het organisch materiaal en de mate van doorworteling zijn mede 
bepalend voor de weerstand tegen verticale beweging.
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Eén en ander geeft aan dat het hier wenselijk wordt geacht 
om de bepaling van de lagen, nu alleen gebaseerd op het 
aardewerk, deels te herzien. Inmiddels zijn ook de gegevens 
van de overige materiaalcategorieën bekend (in ieder geval 
van de vakken langs het westprofiel) zodat deze gegevens 
meegenomen kunnen worden in de methode; de processen 
die hebben gespeeld bij het storten van het materiaal zullen 
immers (tot op zekere hoogte) onafhankelijk zijn van het 
soort materiaal, hetgeen in ieder geval duidelijk is gewor-
den bij de vergelijking van maxima in aardewerk, bot en 
vuursteen, en in mindere mate ook het natuursteen.
Nadere analyse van de gegevens uit de profielvakken zal 
moeten uitwijzen of een diepgaande uitwerking, en schei-
ding van de vondsten in mogelijk meer dan vijf lagen, zinvol 
is. Indien dat het geval is zal van het overige deel van de 
werkput het vuursteen opnieuw doorgenomen moeten wor-
den om ook van deze categorie aantallen, fragmentgroottes 
en eventueel andere parameters beschikbaar te hebben ter 
bepaling van de vondstlagen. Het doornemen van het vuur-
steen buiten de profielvakken is zonder meer wenselijk, met 
name om een grotere verzameling gegevens uit de relatief 
vondstarme top van laag C en lagen D en E ter beschikking 
te hebben.

Correctie van gegevens
Als de verdeling in lagen een herwaardering ondergaat is 
dat een goede gelegenheid om enkele correcties toe te pas-
sen op de vondstgegevens. Omdat voor de hier uitgevoerde 
bestudering van de indelingsmethode geprobeerd is om an-
dere gegevens in de werkwijze te betrekken (met name de 
hoogtes) moesten gegevens uit verschillende bronnen ge-
koppeld worden. Hierbij kwam aan het licht dat er een aan-
tal fouten in de locatiegegevens van de vondsten is geslo-
pen. Hierbij gaat het om een gering aantal dubbele vondst-
nummers, verkeerde vaknummers en spoornummers en 
missende vondstnummers (van belang bij de relatieve posi-
tie ten opzichte van het maximum). Het grootste aantal 
fouten werd echter gemaakt bij de hoogtematen; meestal 
betreft dit fouten in de omrekening naar N.A.P.-waarden 
en omdraaiing van cijfers bij overname van de hoogte op 
het vondstkaartje. Verder zijn in het veld de vondstgegevens 
van de kaartjes overgenomen en in een database opgeno-
men; hierbij zijn (onvermijdelijke) typfouten gemaakt, ter-
wijl in een aantal gevallen modderige vondstkaartjes geleid 
hebben tot slecht leesbare gegevens.
Omdat het grootste deel van de verzameleenheden is opge-
graven in regelmatige vlakken kon aan de hand van de se-
ries vondstnummers, gekoppeld aan de vlakformulieren 
met hoogtematen, het merendeel van de bovengenoemde 
fouten worden gecorrigeerd. Deze correcties zijn overigens 
van geringe invloed op de uitgewerkte analyses van de ove-
rige materiaalcategorieën; de meeste fouten zijn gemaakt in 
de verzameleenheden van lagen D en E, die bij het botma-
teriaal en het aardewerk steeds in één laag zijn samengevat. 
In het zandpakket bestaan de meeste fouten uit verkeerde 
hoogtes (deze zijn bij alle andere analyses genegeerd) en 
verkeerde spoornummers (alle vondstposities zijn echter 
gerelateerd aan het ‘maximum’, niet aan een spoornum-
mer).

Andere laagindeling
Hoewel de verschillende controles op de uitgevoerde me-
thode van indeling in lagen (de verdeling van mageringska-
rakteristieken, de vergelijkbare maxima in aardewerk, bot-
materiaal en vuursteen) aangeven dat het principe redelijk 
goed werkt, wegen de eerdergenoemde kanttekeningen 
zwaar genoeg om een andere werkwijze voor te stellen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een methode om de 
vondstgegevens per vak zodanig weer te geven dat pieken 
en dalen in de verdeling duidelijker naar voren komen, ter-
wijl tegelijkertijd geleidelijke trends ook een vloeiender ver-
loop tonen. Het resultaat van de methode moet zijn dat het 
‘maximum’ niet wordt gerepresenteerd door een verzame-
leenheid van bepaalde dikte maar door een ‘punt’ (een 
hoogtemaat) waaraan de verzamelintervallen, op basis van 
hun hoogtematen, direct en zinvol kunnen worden gerela-
teerd. De methode is niet afhankelijk van het soort van 
waarnemingen zodat de gegevens ten aanzien van aantal-
len, fragmentgroottes, mageringskarakteristieken en ande-
re parameters kunnen worden gebundeld. Op dit moment 
zijn de intrinsieke parameters van het materiaal alleen ge-
bruikt om de werkbaarheid van de methode te controleren, 
maar omdat gebleken is dat er duidelijke correlaties be-
staan, kunnen dezelfde gegevens ook worden teruggekop-
peld om eventuele problemen in de laagindeling op te los-
sen.

De reikwijdte van de consequenties van een andere laagin-
deling is voor iedere materiaalcategorie verschillend. In het 
geval van het natuursteen liet de bestaande indeling al zien 
dat bij deze categorie over het algemeen maar geringe wij-
zigingen in de samenstelling optreden; een andere indeling 
zal dit nauwelijks veranderen. Bij botmateriaal en aarde-
werk zijn duidelijker trends aanwezig, zij het dat het vaak 
om relatief geringe aantallen vondsten gaat waaraan be-
paalde variabelen kunnen worden gewaardeerd. Een ande-
re laagindeling zou, omdat het naar verwachting veelal 
slechts gradueel zal verschillen van de bestaande, geen gro-
te verschuivingen binnen deze categorieën teweegbrengen. 
De verwachting is dan ook dat interpretaties ten aanzien 
van deze categorieën onveranderd zullen blijven. Mogelijk 
echter kunnen enkele van de verschillen scherper worden 
weergegeven.

De voorgestelde wijzigingen, waarbij naar alle waarschijn-
lijkheid een horizontale en verticale verdeling van het ma-
teriaal in meer zones dan de huidige vijf zal ontstaan, is 
voornamelijk van belang bij de uitwerking van het vuur-
steen. Bij deze categorie is het meer dan in de andere moge-
lijk om scheidingen in het materiaal aan te brengen daar er 
in het algemeen meer variabelen per artefact te waarderen 
zijn, en deze intern weer in een groot aantal subgroepen 
zijn in te delen. Aangezien één der doelstellingen het opstel-
len van een referentieassemblage is waarmee andere vondst-
verzamelingen in de regio kunnen worden vergeleken, is 
het wenselijk om de fasen zo klein mogelijk te houden. Een 
scherpe indeling is in zo’n geval immers prettiger dan een 
conclusie als ‘een voornamelijk vroeg optredend verschijnsel’. 
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Beter gescheiden (kleine) verzamelingen zijn ook voor de 
interpretatie van het materiaal zelf van belang; alleen dan 
kunnen interpretaties ten aanzien van de functie van de site 
in de verschillende gebruiksfasen van P14 plaatsvinden.

Helaas is het niet mogelijk gebleken de herziening van de 
lagen al uit te voeren voor dit rapport. Definitieve conclu-
sies ten aanzien van verschuivingen in typologische en 
functionele factoren kunnen daarom vooralsnog niet wor-
den gegeven. In de volgende hoofdstukken zal worden vol-
staan met het aangeven van de trends, op basis van de be-
staande laagindeling, waarbij punten van nadere uitwer-
king en verwachtingen ten aanzien van patronen zullen 
worden aangestipt.

L.3 Materiaalbeschrijving

Zoals bij ieder onderzoek geldt ook voor het voorliggende 
dat er, voorafgaand aan de daadwerkelijke opname en be-
werking van het vondstmateriaal, een bepaald beeld ge-
vormd was ten aanzien van de aard en samenstelling van 
het assemblage; men heeft zich altijd vooraf bepaalde im-
pressies of zelfs vooroordelen gevormd. In het geval van het 
materiaal van P14, en voor neolithisch vuursteen in het al-
gemeen, bestond de aanname daaruit dat het materiaal zeer 
amorf was, in de zin dat relatief weinig materiaal zich in 
conventionele typologieën zou laten plaatsen. Een groot 
deel, zo niet de meerderheid van de werktuigen, zou be-
staan uit niet-classificeerbare stukken. Om dergelijk mate-
riaal te kunnen bewerken moest dus naar een wijze van be-
schrijven worden gezocht waarin de bepalende kenmerken 
van de afzonderlijke artefacten worden opgenomen; een 
eventuele typologische benaming zou slechts op de tweede 
plaats komen.

Om de variabiliteit te kunnen vatten is ervoor gekozen om 
de functionele zijden vrij gedetailleerd te beschrijven. De 
achterliggende gedachte is dat locatie en aard van de retou-
che of (macroscopische) gebruikssporen functioneel zijn 
bepaald en dat op grond hiervan, in samenhang met ken-
merken als basisvorm en fragment van het artefact en de 
metrische kenmerken, een beschrijving en indeling van 
verschillende functionele groepen (of typen) kan worden 
gemaakt. In retrospect blijkt dit echter niet voldoende; de 
algemene vorm van het artefact en de vorm van de omtrek 
(vooral, maar niet uitsluitend, ter plaatse van de retouche) 
blijken evenzeer van belang bij een functionele classificatie. 
Omdat er in de beschrijving van het materiaal geen plaats is 
ingeruimd voor de morfologie van de artefacten, behalve 
een grove indicatie aan de hand van basisvorm, fragment of 
compleetheid en de metrische kenmerken, bleek de doel-
stelling niet op de gewenste wijze te kunnen worden uitge-
voerd. Hoewel dit gemis al tijdens de opname van het ma-
teriaal werd erkend is er toe besloten om een dergelijke 
morfologische beschrijving wegens tijdgebrek niet alsnog 
uit te voeren. In plaats daarvan zijn voor enkele artefact-
categorieën ad hoc indicaties opgesteld.

L.3.1 Beschreven variabelen

In deze paragraaf wordt aangegeven welke gegevens zijn 
opgenomen in de beschrijving van het materiaal, voorzien 
van een uitleg van de keuzes die hierbij zijn gemaakt. Voor 
het grootste deel betreft het variabelen die door vrijwel ie-
dere onderzoeker worden beschreven, maar in de wijze 
waarop deze beschreven of gemeten worden blijft altijd 
ruimte voor persoonlijke voorkeur en inzichten. Omdat de 
aard van beschrijving bepalend is voor de mogelijkheden in 
de analytische fase, en vergaande consequenties kan heb-
ben bij vergelijkingen tussen door verschillende onderzoe-
kers beschreven vondstcomplexen, worden de gemaakte 
keuzes hier gedetailleerd uitgelegd.

Al op voorhand was bekend dat de grote hoeveelheid vond-
sten alleen makkelijk voor analyse toegankelijk gemaakt 
zou kunnen worden als de beschrijving volgens een strak 
schema plaats zou vinden dat, ongeacht het type werktuig 
of afvalstuk, voor alle artefacten op dezelfde wijze zou wor-
den toegepast.
In principe is het wenselijk, zo niet noodzakelijk, om verder 
per artefact meer typespecifieke kenmerken te verzamelen 
(bijvoorbeeld een morfologische aanduiding van schrab-
berkappen, of hoekmetingen aan trapezoïden) maar derge-
lijke informatie is niet in de beschrijvende basistabel opge-
nomen. Daar er verder van uit werd gegaan dat, door het 
aangenomen ‘amorfe’ karakter van het assemblage, een re-
levante typenindeling deels pas achteraf zou kunnen plaats-
vinden is het ook pas mogelijk om de specifieke kenmerken 
eerst na de catalogisering en subsequente categorisering op 
te nemen. De relevante kenmerken worden dan ook niet 
hier besproken, maar zullen in de navolgende hoofdstuk-
ken, bij de behandeling van de artefactcategorieën, worden 
uitgelegd.

Vondstnummer
Als eerste veld in de tabel wordt de identificatie van het ar-
tefact opgenomen, in dit geval het vondstnummer dat is 
gegeven aan de gehele verzameleenheid; een uitgetroffeld 
of uitgezeefd vak van een vierkante meter, in een laag van 
meestal vijf centimeter. De overige identificerende gege-
vens van de vondsten zoals vaknummer, spoornummer, 
laagaanduiding (zie paragraaf L.1.1), coördinaten en der-
gelijke zijn in een aparte tabel opgenomen. De gegevens 
zijn in eerste instantie overgenomen van de vondstkaartjes 
en later gecontroleerd aan de hand van de in het veld inge-
voerde formulieren en tabellen om discrepanties uit de weg 
te ruimen.
Hoewel het wenselijk zou zijn om door middel van een sub-
nummer ieder artefact individueel aan te kunnen spreken is 
zo’n nummering in de tabellen slechts zinvol als ook de ar-
tefacten zelf van subnummers zouden worden voorzien. 
Wegens gebrek aan de daarvoor benodigde tijd is dit ach-
terwege gebleven. De in de beschrijvende database opgeno-
men variabelen blijken echter in verreweg de meeste geval-
len voldoende om de individuele stukken terug te kunnen 
vinden.
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Basisvorm
Voor de determinatie van de grond- of basisvorm van ieder 
vuursteenstuk zijn zes categorieën aangehouden, te weten: 
ruw materiaal, amorfe brok, kern, kling, afslag en potlid. 
Voor een toewijzing in één van deze categorieën zijn de vol-
gende criteria gehanteerd: Wat de klingen betreft dient hier te worden vermeld dat, 

hoewel hier voor klingen een ruime definitie is aangehou-
den, achteraf is gebleken dat een onderscheid in klingen (in 
strikte zin) en klingvormige afslagen wel wenselijk geweest 
zou zijn, omdat dit extra inzicht kan geven in de gedurende 
de verschillende gebruiksfasen van de vindplaats gehan-
teerde technieken, naast andere factoren inzake het grond-
stofgebruik. Het verdient aanbeveling om voor toekomstige 
analyses de klingvormige afslagen als aparte categorie aan 
te houden.

Fragment
In dit veld is aangegeven welk deel van de basisvorm aan-
wezig is. Ieder stuk is ingedeeld in één van zeven mogelijke 
categorieën:

Ruw: Meer dan 75% van het gehele oppervlak (‘dorsaal’ plus 
‘ventraal’) dient te bestaan uit natuurlijk (ongemodifi-
ceerd) oppervlak. De reden waarom 75%, in plaats van 
100%, als grenswaarde wordt genomen is dat sommige 
stukken breuknegatieven tonen waarvan het duidelijk is 
dat deze niet het resultaat zijn van doelbewuste afslagen 
(in dat geval zou het betreffende stuk tot de kernen wor-
den gerekend).

Brok: Stukken met niet-directionele artificiële breukvlakken. 
Dergelijke breukvlakken onderscheiden zich van norma-
le afslagnegatieven door het ontbreken van een slagbult 
(-negatief) en de aanwezigheid van multidirectionele 
slaggolven (deze zijn overigens vaak scherper afgetekend 
dan de normale ‘vloeiende’ golven, hoewel dit afhanke-
lijk is van de parameters van het uitgangsmateriaal). De 
genoemde kenmerken zijn vergelijkbaar met thermoclas-
ten; door sommige onderzoekers worden dergelijke stuk-
ken dan ook altijd als ‘vorstbreuken’ beschreven17. Brok-
ken ontstaan door een slag die loodrecht op het oppervlak 
van de steen is gericht (Speth 1972, 1975), in tegenstel-
ling tot de normale slagrichting vrijwel parallel aan het 
oppervlak die in een afslag of kling resulteert, door een 
zeer onregelmatige vorm van het uitgangsstuk of door 
deflectie van de slaggolven op insluitsels of oude breuk-
vlakken in de steen.

Kern: Stukken met (minimaal één) slagnegatief, waarvan dui-
delijk is of aangenomen kan worden dat de slag niet als 
doel had het onderhavige artefact een bepaalde functio-
nele vorm te geven maar dat de resulterende afslag of 
kling het doel van de bewerking is. Deze definitie laat he-
laas in een aantal gevallen nog ruimte voor twijfel over; 
bij uitwerking van de kernen (in een eventueel vervolgon-
derzoek) moeten de definiërende factoren nader worden 
bepaald.

Kling: Als klingen zijn aangemerkt alle afslagen met een lengte 
(gemeten langs de as van de slagrichting) groter dan twee 
maal de breedte. Hoewel sommige onderzoekers als extra 
criteria opgeven dat zowel de zijden als de dorsale ribben 
min of meer parallel moeten lopen aan de lengterichting 
is een dergelijke strikte definitie hier niet aangehouden. 
De redenen voor het aanhouden van een ruimere defini-
tie liggen in het principe dat voor een aantal klingwerk-
tuigen de (on)regelmatigheid van het dorsale vlak geen 
bepalende factor vormt (bijvoorbeeld bij schrabbers, bo-
ren en stekers), of dat een eventueel negatief effect van 
een grillig verloop van de zijden teniet wordt gedaan door 
het gebruik van (mediale) klingfragmenten, zoals bij een 
groot aantal microlithische pijlbewapeningen.

Afslag: Als afslagen zijn aangemerkt alle stukken met een lengte 
kleiner dan of gelijk aan twee maal de breedte (als onder-
scheid met klingen) met een duidelijk intentioneel en di-
rectioneel (in tegenstelling tot de amorfe brokken) ven-
traal breukvlak.

Heel: De basisvorm is (bij benadering) in zijn geheel aanwezig. 
Als hele exemplaren zijn ook aangemerkt die stukken 
waarvan slechts een minimaal fragmentje is afgebroken, 
of waarvan een deel van de rand gemodificeerd is door 
middel van retouche, maar waarvan de metrische ken-
merken nog steeds een goed inzicht geven in de afmetin-
gen van de oorspronkelijke, onbeschadigde, basisvorm.

Proximaal: In het geval van klingen of afslagen heet het fragment 
proximaal als de slagbult of het slagvlak aanwezig is, ook 
al heeft er daarvan door retouche een afvlakking plaats-
gevonden. Gebroken kernen heten proximaal als het 
slagplatform aanwezig is (maar kernvernieuwingsstuk-
ken horen bij de afslagen). Hoewel sommige onderzoe-
kers extra aanduidingen toevoegen, zoals ‘proximaal + 
mediaal’, is dat in deze beschrijving niet gedaan; indien 
de metrische kenmerken immers in de beschouwing wor-
den betrokken wordt ook al duidelijk of er meer van het 
basisartefact aanwezig is dan alleen het minimale proxi-
male eind. Amorfe brokken en ruw materiaal kennen 
geen proximale zijde.

Distaal: Analoog aan de proximale zijde, maar van een distaal 
fragment moet duidelijk of aannemelijk zijn dat het uit-
einde (het verst verwijderd van de slagpunt) aanwezig is. 
Gebroken kernen heten distaal als het slagplatform afwe-
zig is, behalve wanneer dit is gebeurd door middel van 
een kernvernieuwingsafslag (in zo’n geval heet het nog 
steeds een complete kern, waarvan echter na de verjon-
ging geen nieuwe afslagen of klingen meer zijn verwij-
derd). Amorfe brokken en ruw materiaal hebben geen 
distaal einde.

Mediaal: Zowel het proximale als het distale gedeelte ontbreken. 
Deze categorie komt eigenlijk alleen voor bij afslagen en 
klingen; hoewel in theorie ook kernen zodanig kunnen 
zijn gebroken dat slechts een mediaal deel rest komt dit in 
de praktijk, onder normale omstandigheden, (vrijwel) 
niet voor.

17 Amorfe brokken worden als artefacten beschouwd omdat de breuk-
vlakken ‘vers’ zijn. Een interpretatie als natuurlijke breuken (door 
vorstinwerking) wordt hier verworpen op grond van het ontbreken van 
de daarvoor kenmerkende verschijnselen. Indien immers de artefacten 
na de gebruiksperiode van de vindplaats blootgestaan zouden hebben 
aan vorst, zouden ook andere vormcategorieën (grote afslagen, kernen 
etc.) in groten getale dergelijke splijtingen moeten vertonen en dat is 

Potlid: Een door verhitting van het steenoppervlak afgesprongen 
stuk. Meestal hebben potlids een ronde of ovale vorm en 
een convexe ‘ventrale’ zijde. De meeste exemplaren val-
len in verhittingscategorie 3 (zie onder) hoewel ook cate-
gorie 2 een enkele keer voorkomt.

niet het geval. Als de breuken zouden zijn ontstaan vóór de gebruiks-
periode van de vindplaats dan zou dit plaatsgevonden moeten hebben 
binnen het herkomstsediment (grondmorene), omdat het eolische zand 
waarop de vindplaats ligt van zichzelf geen stenen van formaat bevat. 
De in de grondmorene aangetroffen stukken met vorstsplijtingen zijn 
over het algemeen sterk gepatineerd, de amorfe brokken zijn dat dus 
niet.
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Verhitting
Hoewel door sommigen de term ‘verbranding’ wordt ge-
hanteerd wanneer er op vuursteen sporen van warmte-in-
werking aanwezig zijn, wordt hier de voorkeur gegeven aan 
‘verhitting’. Het materiaal is immers niet brandbaar maar 
kan alleen dehydreren door verhitting. De stukken worden 
ingedeeld in één van vier categorieën:

Aangenomen wordt dat de categorieën een steeds sterkere 
graad van verhitting weerspiegelen. Bij de beschrijving van 
‘gruis’ wordt geen mate van verhitting opgenomen.

Lateraal: Indien een mediaal fragment nog eens min of meer langs 
de lengte-as is gebroken zodat slechts een zijkant rest 
heet dit een lateraal fragment. Een fragment heet slechts 
lateraal als de proximale en distale einden ontbreken; is 
ten minste één van beide einden aanwezig dan wordt het 
fragment onder één van die beide categorieën geplaatst. 
De enige uitzondering wordt gevormd door die stukken 
die zowel (delen van) de proximale en distale uiteinden 
bevatten maar duidelijk min of meer parallel aan de lengte-
as zijn gebroken; deze worden wél tot de laterale fragmen-
ten gerekend. Omdat bij aanwezigheid van één der uit-
einden het fragment eerst in een andere categorie wordt 
ingedeeld komen laterale fragmenten in verhouding wei-
nig voor.

Indet: Als een stuk niet in één van de bovenstaande categorieën 
kan worden ingedeeld wordt het beschouwd als indeter-
mineerbaar. Dit komt met name voor bij brokken, waar-
van niet altijd duidelijk is welke breuken intentioneel en 
welke onbedoeld zijn. Verder worden hieronder de stuk-
ken geschaard waarvan de slagkarakteristieken (voorna-
melijk de slaggolven) niet herkenbaar zijn, bijvoorbeeld 
bij zeer grofkorrelig materiaal of bij artefacten waarvan 
het oppervlak door verhitting is versplinterd.

Gruis: Een speciale categorie wordt gevormd door het ‘gruis’, 
waarin zeer klein materiaal niet individueel maar per ver-
zameleenheid gegroepeerd is opgenomen. Het betreft 
materiaal dat over het algemeen individueel minder 
weegt dan een halve gram. De enige scheiding die wordt 
aangebracht binnen het gruis is het onderscheid tussen 
klingen en afslagen. Dit is de enige categorie waarbij in 
het veld ‘aantal’ (zie onder) een getal groter dan 1 wordt 
ingevuld. In het veld ‘gewicht’ wordt het gezamenlijke 
gewicht van de gehele verzameling kling- of afslaggruis 
ingevuld. Artefacten die onder de noemer ‘gruis’ zijn op-
genomen hebben geen retouche; ieder geretoucheerd 
stuk, ongeacht de grootte, is als individueel artefact be-
schreven.

0: Er zijn geen sporen van verhitting herkenbaar.
1: In het materiaal zijn enkele craquelures herkenbaar, soms 

vergezeld van een licht glanzend oppervlak),
2: Het materiaal is sterker gecraqueleerd dan bij categorie 1 

en er treedt een lichte verkleuring op, meestal roodachtig 
maar soms lichtgrijzig, afhankelijk van de kenmerken 
van de grondstof. Van het oppervlak splinteren kleine 
fragmentjes af met een grillig gevormd breukvlak. Echte 
potlids (zie de beschrijving van basisvormen) komen wel 
voor maar niet vaak.

3: Het materiaal is sterk verkleurd, meestal wit maar soms 
lichtgrijs, sterk gecraqueleerd en van het oppervlak is 
meer materiaal afgesprongen dan in de eerdere catego-
rieën. Als van een stuk slechts een deel witverkleurd is 
terwijl het overige deel van de steen alleen een lichte ver-
kleuring toont dan wordt het ingedeeld in categorie 2. 
Typische potlids worden het meest in deze categorie ge-
vonden.

Natuurlijk oppervlak
Van ieder stuk wordt bepaal hoeveel van het ongemodifi-
ceerde oorspronkelijke oppervlak aanwezig is. Het kan 
hierbij gaan om cortex, schors of patina18. De aanwezigheid 
wordt uitgedrukt in percentages, geschat in stappen van 
5%. Dit is zowel gedaan voor de dorsale als ventrale zijde, 
hoewel bij normale afslagen en klingen ventraal geen na-
tuurlijk oppervlak hoort voor te komen. Bij enkele grillig 
gevormde exemplaren is dit echter wel aangetroffen. Vooral 
bij amorfe brokken, kernen en ruwe stukken komt natuur-
lijk oppervlak op zowel de ‘dorsale’ als de ‘ventrale’ zijde 
voor. Dit veld is niet ingevuld bij de beschrijving van 
‘gruis’.

Retouche
De definitie van werktuigen is grotendeels gebaseerd op de 
plaats en aard van retouche (zowel intentionele als ge-
bruiksretouche) op het artefact. Om de plaats van de retou-
che vast te kunnen leggen is ieder artefact in acht sectoren 
verdeeld (zie fig. L.3.1), dorsaal en ventraal, waarbij de 
volgorde van de ventrale sectoren gespiegeld is ten opzichte 
van de dorsale zodat ongeacht het aanzicht de nummers 
hetzelfde deel van het artefact aangeven.

Dorsaal

62

3 5

1

4

0

7

Ventraal

6

35

1

4

0

7

2

Indien er in een sector retouche aanwezig is wordt deze in-
gedeeld in één van vijf soorten:

Fig. L.3.1 – Verdeling in sectoren.

Steil: Het breukvlak van de retoucheerafslag (met een lengte 
groter dan één millimeter) vormt een hoek van meer dan 
45 graden met het basisvlak. Dit is de meest voorkomen-
de vorm van retouche.

Vlak: De hoek tussen retouche en basisvlak bedraagt minder 
dan 45 graden. De lengte der retoucheerafslagen is groter 
dan 1 mm, maar blijft beperkt tot de randzone van het 
artefact (ter onderscheid met oppervlakteretouche).

Oppervlak: Zeer vlakke retouche die het oppervlak van het werktuig 
geheel of grotendeels bedekt. Deze vorm van retouche 
wordt vooral gebruikt bij de vervaardiging van spitsen en 
messen. Ook bij andere werktuigtypen wordt het af en toe 
gevonden, dan niet zozeer voor de vorming van de functi-
onele zijde maar ter correctie van de algemene vorm van 
het werktuig, met name bij de afvlakking van slagbulten.

18 Patina is normaliter niet aanwezig op de artefacten in deze werkput. 
Eventuele artefacten met patina worden hier beschouwd als oudere 
(mesolithische) artefacten. De gevonden artefacten met gepatineerd 
oppervlak zijn alle in de onderste lagen van de stratigrafie gevonden, 
met name onderin laag A.



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

632

HET VUURSTEEN VAN P14 – WERKPUT 1989-17 BIJLAGE L

633

Zoals reeds bij de uitleg van het veld ‘fragment’ is gemeld 
komt er bij de categorie ‘gruis’ geen retouche voor.

Werktuigtype
Indien een artefact zich in een werktuigklasse laat typeren 
wordt in dit veld de conventionele benaming van het type 
ingevuld, om de zoekgang door de database te vergemak-
kelijken. In principe was het de bedoeling om de artefacten 
zodanig te beschrijven dat typen uit de overige variabelen 
gedestilleerd zou kunnen worden maar in de praktijk bleek 
dit niet mogelijk vanwege het ontbreken van een vormbe-
schrijving.
Bij alle werktuigen waar een typenaam is aangegeven is ook 
het veld ‘retouche’ ingevuld, aangezien alle typen zijn gede-
finieerd op basis van die retouche. Andersom kan het ech-
ter voorkomen dat wel retouche herkend is maar dat het 
artefact niet onder de gangbare typologieën te benoemen 
is. In dat geval is hier eenvoudigweg bijvoorbeeld ‘geretou-
cheerd afslag’ of ‘gebruikte kling’ ingevuld.

Metrische kenmerken
Voor de bepaling van de grootte van het artefact zijn drie 
variabelen gemeten (met uitzondering van de categorie 
‘gruis’):

Aantal
Dit invoerveld is alleen aangemaakt voor de categorie 
‘gruis’ omdat dit de enige categorie is waarbij meerdere 
stukken in één beschrijving worden samengevat. Alle ove-
rige vormen zijn individueel beschreven, dus hebben alle 
een aantal van 1.

Grondstof
Aanvankelijk is begonnen met opname van grondstofken-
merken in de beschrijving, om verschillen in herkomst van 
het materiaal te kunnen onderzoeken, maar dit is al spoedig 
gestaakt. Duidelijk werd dat vrijwel alle vuursteen uit de 
locale morene komt. Enkele collega’s meenden zuidelijke 
soorten als ‘Rijckholt’ te herkennen, maar kenmerken van 
de betreffende stukken bleken volkomen identiek met ma-
teriaal uit eigen collectie dat direct uit keileem is verza-
meld. De enige uitzondering binnen het onderzochte 
vondstmateriaal vormt de groep van geslepen of gepolijste 
werktuigen (bijlen), die alle vervaardigd lijken te zijn van 
uitheems materiaal.
Voor een eventuele analyse naar selectiekeuze ten aanzien 
van morenevuursteen zou een groot aantal extra variabelen 
moeten worden opgenomen, zoals korrelgrootte, aard en 
mate van bijmengingen en insluitsels, soort van natuurlijk 
oppervlak, breukkarakteristieken en kleur. Een dergelijke 
opname zou een verdubbeling van de benodigde tijd heb-
ben ingehouden, wat voor dit rapport niet als haalbaar werd 
geacht.

Opmerkingen
Er is een extra veld aangemaakt voor eventuele opmerkin-
gen, zoals mogelijke typebenamingen in geval van onzeker-
heid over het werktuigtype, nadere vormaanduidingen en 
kenmerken etc.

L.3.2 Conclusies ten aanzien van de materiaal-
beschrijving

Bij de analyse van de gegevens na de beschrijvende fase is 
geconstateerd dat een aantal zaken voor verbetering vat-
baar is; de belangrijkste hiervan zijn de onderverdeling van 
klingen in regelmatige klingen en ‘klingvormige afslagen’, 
en de bepaling van gewichten met een hogere nauwkeurig-
heid (reeds deels toegepast).
Verder is moeite gedaan om de modificatie van de artefac-
ten (in de zin van (gebruiks-) retouche) relatief gedetail-
leerd in de beschrijving op te nemen, door middel van een 
waardering van deze kenmerken per sector van het artefact. 
Eén en ander is geschied op grond van de aanname dat 
neolithische werktuigen, in vergelijking tot materiaal uit 
voorgaande perioden, relatief moeilijk in conventionele ty-
pologieën zouden zijn in te delen; met de generieke be-
schrijving van de artefacten zouden dan de niet-typeerbare 
werktuigen alsnog zijn in te delen.

De tabel in fig. L.3.2 geeft echter aan dat het met de ver-
meende vormeloosheid van de werktuigen nogal mee valt; 
de meeste werktuigen laten zich (zij het soms met enige ver-

Lengte: De grootste lengte van de afslag of kling, gemeten langs 
de as van slagrichting. Bij kernen is de grootste afstand 
genomen van het slagplatform tot het distale einde. Bij 
ruwe en amorfe brokken geldt de grootste afmeting als 
lengtemaat.

Breedte: De grootste breedte van het stuk, gemeten haaks op lengte-
richting.

Dikte: De grootste dikte van het stuk, gemeten loodrecht op het 
lengte/breedtevlak.

Gewicht
De gewichten van de stukken uit de noordelijke tien vakken 
langs het westprofiel zijn gemeten op een analoge weeg-
schaal, met een meetnauwkeurigheid van hele grammen. 
Hoewel dit een voldoende nauwkeurigheid biedt voor stuk-
ken met een gewicht groter dan 20 gram bestaat het meren-
deel van de vondsten uit kleiner materiaal. Voor zover de 
gewichten hier zijn gebruikt voor verdere analyse dienen de 
uitkomsten dan ook te worden geïnterpreteerd als ‘trends’; 
uitkomsten kunnen slechts worden gebruikt om aan te ge-
ven of nader onderzoek (en opnieuw wegen) zinvol zal 
zijn.
De tijdens het schrijven van dit rapport aangevangen op-
name van het materiaal uit de zuidelijke tien profielvakken 
is geschied op een elektronische weegschaal met een meet-
resolutie van 0,1 gram.
Bij de categorie ‘gruis’ is het totaalgewicht van respectieve-
lijk de afslagen en klingen ingevuld.

Micro: Regelmatige retouche (meestal steil), kleiner dan één 
millimeter in lengte.

Gebruik: Kleine afsplinteringen van de rand, vermoedelijk ont-
staan door gebruik van het artefact als werktuig. Deze 
laat zich onderscheiden van de overige vormen door on-
regelmatige breuken en een discontinue verdeling langs 
de rand van het artefact.
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ruiming van de definities) bij conventionele typen indelen 
terwijl slechts 450 artefacten (28%) als niet-typeerbaar zijn 
aan te merken. Dit percentage is weliswaar hoger dan in het 
Paleo- en Mesolithicum19, maar niet zo hoog als verwacht. 
De vermeende amorfiteit van neolithische werktuigen is 
blijkbaar een denkbeeld dat is ontstaan bij het bekijken van 
het assemblage als geheel; dit geeft inderdaad een indruk 
van een hoge mate van vormeloosheid van artefacten, maar 
de meeste vormeloze stukken blijken afvalstukken te zijn, 
en geen werktuigen20.
Daar is gebleken dat de conventionele typologie tot op re-
delijk hoogte een werkbaar referentiekader is, ware het be-
ter geweest hieruit de primaire beschrijving af te leiden, en de 
indeling van de kenmerken van modificatie per werktuig-
type apart te bepalen; in plaats van een algemene indeling 
in sectoren zouden per type alleen de relevante parameters 
hoeven worden gemeten, zoals maten van schrabberkappen 
bij schrabbers, of hoeken van zijden bij bijvoorbeeld vier-
hoekige pijlsneden of afgeknotte klingen. Voor het voorlig-
gende rapport is dat nog slechts in beperkte mate toegepast. 
Bij de beschrijving van de afzonderlijke typen in de volgen-
de hoofdstukken zal worden aangegeven welke parameters 
als meest relevant voor de betreffende werktuigcategorieën 
worden gezien.

L.4 Grondstofgebruik

Bij de beschrijving van de werktuigen in de volgende 
hoofdstukken zal onder andere worden gelet op de morfo-
logische verschillen binnen de categorieën. Voor een deel 
zullen deze verschillen culturele (stilistische) gronden heb-
ben, voor een deel echter ook gebaseerd zijn op veranderin-
gen in het basismateriaal waaruit een werktuig is vervaar-
digd. Een voorbeeld voor het laatste is de algemene ver-
schuiving gedurende het Vroeg- en Midden-Neolithicum 
van het gebruik van klingen naar het gebruik van afslagen 
als basisvorm (o.a. Deckers 1979, 1982). De analyse van 

het gebruik en de verwerking van het basismateriaal kan 
derhalve een hulpmiddel zijn bij de interpretatie van veran-
deringen in de vorm van de werktuigen.
De analyse van het grondstofgebruik wordt beschouwd als 
één van de belangrijkste punten van het vuursteenonder-
zoek. Niet alleen kan het als hulpmiddel dienen bij de inter-
pretatie van vormveranderingen in de werktuigen maar het 
is bij uitstek een middel om onderzoek te verrichten naar de 
functie van een vindplaats, dat wil zeggen de plaats van de 
site binnen een nederzettingssysteem. Deze site-functie 
moet deels te herleiden zijn uit de manier waarop met het 
materiaal is omgesprongen, en welk deel van het materiaal 
op de site is achtergebleven. Hoewel een deel van de beno-
digde analyses kan worden uitgevoerd met eenvoudige me-
thoden (bijvoorbeeld door de verhoudingen te bepalen tus-
sen kernen, werktuigen en afval) is een zinvolle analyse al-
leen mogelijk als een veel groter aantal factoren in het on-
derzoek wordt betrokken. Verder is het van het grootste 
belang om de verschillende deelassemblages zo scherp mo-
gelijk van elkaar te scheiden (zie hoofdstuk L.2). Omdat de 
deelonderzoeken uit tijdgebrek nog niet gecompleteerd 
zijn, en de definitieve scheiding in lagen buiten het kader 
van dit rapport valt, kunnen nog geen definitieve conclu-
sies worden gepresenteerd; in dit hoofdstuk wordt dan ook 
slechts aangegeven op welke punten een begin van onder-

pijlbewapeningen
bijlen en beitels
boren en burijnen
schrabbers en messen
klingwerktuigen
overige werktuigen

werktuigtype

115
51
63

791
134
450

aantal

L.5
L.6
L.7
L.8
L.9

L.9-10

hoofdstuk

Fig. L.3.2 – Aantallen werktuigen per type. Exclusief produc-
tieafval als pseudoburijnen en stekerafslagen.

19 Althans naar ik meen; een duidelijk overzicht van de verhouding tus-
sen gestandaardiseerde en niet-typeerbare werktuigen heb ik niet kun-
nen vinden. De vergelijking is hier alleen gebaseerd enkele ‘losse’ pu-
blicaties van assemblages, met uiteenlopende verhoudingen.

20 De andere reden voor de verwachting van vormeloosheid is dat neoli-
thische vuursteenassemblages slechts zeer beperkt zijn onderzocht (in 
vergelijking tot analyses van grondsporen en aardewerk); ik heb aan-

afslag

kling

kern

brok

ruw

E
D

C

B

A

Fig. L.4.1 – Verdeling van basisvormen. De grafiek omvat zo-
wel de werktuigen als het afval uit de profielvakken. De hoogtes 
van de blokken weerspiegelen het aantal vondsten (1 mm = 100 
vondsten). Enkele balken zijn uit meerdere lagen samengesteld 
om een minimum van 100 vondsten te verkrijgen.21 Vanwege 
de geringe aantallen22 zijn de potlids uit de grafiek weggelaten.

genomen dat het achterwege blijven van onderzoek zijn reden zou heb-
ben, met name problemen bij de beschrijving van het materiaal.

21 De bovenste balk van laag C is samengesteld uit vijf lagen, de onderste 
balk van laag A uit twee.

22 In totaal betreft het 14 potlids, verdeeld over lagen A, B, D en E met 
respectievelijk 3, 8, 2 en 1 stuks.
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zoek heeft plaatsgevonden, en waar dit nog moet gebeuren. 
Hierbij zullen verwachtingen worden gegeven ten aanzien 
van de uiteindelijke patronen.

L.4.1 Verdeling van basisvormen

Als van de vakken langs het westprofiel de verhoudingen 
van de verschillende basisvormen naast elkaar worden ge-
zet (fig. L.4.1) blijken er op het eerste gezicht geen erg gro-
te verschillen op te treden.
In lagen A–C vindt een geleidelijke relatieve toename plaats 
van de afslagen. Dit hoeft niet per se een absolute toename 
te betekenen; het beeld kan veroorzaakt zijn door de gelijk-
tijdige afname in de ruwe stukken. Het relatief grote aan-
deel ruw materiaal in de onderste lagen hoeft niet in te hou-
den dat in de vroege periode meer grondstof ongebruikt is 
weggeworpen; vergelijking met het natuursteen leert dat 
met name in laag A een zekere hoeveelheid van nature 
voorkomende stenen ligt, afkomstig uit het kleileem en kei-
zand23.
De toename van ruw materiaal in lagen D en E is niet terug 
te voeren op natuurlijke aanwezigheid van stenen in het se-
diment; de klei, gyttja en detritusgyttja bevatten geen 
grind en stenen. Het hogere aantal ruw materiaal, samen 
met de relatieve toename in amorfe brokken en kernen, is te 
verklaren aan de hand van de opgravingswijze enerzijds en 
de samenstelling van de betreffende vondsthorizonten an-
derzijds. De opgravingswijze kan deels verantwoordelijk 
zijn voor het effect omdat deze lagen zijn getroffeld en niet 
gezeefd. Hierdoor wordt een deel van het kleinste materiaal 
gemist (met name kling- en afslaggruis) zodat de catego-
rieën met grotere stukken relatief overgerepresenteerd zijn. 
Verder bleek uit de verdeling van de vondsten in deze lagen 
dat deze, meer dan de horizonten in het zand, een versprei-
dingsbeeld tonen dat wordt verwacht bij periferieën van af-
valzones. Deze bevatten, door de aard van de depositionele 
processen, meer stukken van grotere omvang, waardoor de 
gevonden overrepresentatie van met name ruwe stukken en 
amorfe brokken kan zijn ontstaan.

Klingen en afslagen
In analyses van materiaal uit het Vroeg- en Midden-Neo-
lithicum (Deckers 1979, 1982) is gebleken dat de klingen 
geleidelijk plaatsmaken voor afslagen (overigens zonder ge-
heel uit het spectrum te verdwijnen). De grafiek in fig. 
L.4.2 geeft, duidelijker dan fig. L.4.1, aan dat dezelfde 
trend ook binnen het materiaal van P14 aanwezig is.
Hier komt het punt aan de orde dat in hoofdstuk L.3 is aan-
gegeven; namelijk het gemis van onderscheid tussen klin-
gen en klingvormige afslagen. Na een vluchtige inspectie van 
een deel van het materiaal lijken de klingen uit de hogere 
stratigrafische lagen verhoudingsgewijs vaker te bestaan uit 
onregelmatige exemplaren, die eerder als ‘lange afslagen’ 
zouden kunnen worden gezien, terwijl de onderste lagen 
meer welgevormde klingen bevatten. Dit punt verdient bij 
nader onderzoek aan het materiaal nog zeker aandacht, 
vooral ook omdat de analyse van klingen mede gebruikt 
kan worden bij het onderzoek naar eventuele voorproductie 

van basisvormen die, hetzij in de vindplaats zelf, hetzij in 
een gerelateerde vindplaats elders (bijvoorbeeld een extrac-
tiekamp), tot uiteindelijke werktuigen zijn gemodificeerd. 
Hierbij dienen ook de kernen, die nu alleen geteld maar 
niet in detail beschreven zijn, verder te worden gedifferen-
tieerd in onder andere kling- en afslagkernen (met daarbin-
nen alle morfologische varianten).
De verschuivingen worden duidelijker als de stratigrafische 
relatie tussen werktuigen (geretoucheerde en gebruikte ar-
tefacten) en basisvormen in een grafiek wordt uitgezet (fig. 
L.4.3). Niet alleen toont deze figuur de sterke afname van 
het aandeel klingwerktuigen ten opzichte van de werktui-
gen op afslagen, ook de toename van het gebruik van ove-
rige basisvormen (met name amorfe brokken) komt goed 
naar voren.

L.4.2 Verkrijging van grondstoffen

Door enkele onderzoekers (o.a. Beuker 1981, 11, Deckers 
1986, 82) worden de veranderingen in de morfologie van de 
artefacten in verband gebracht met de veranderende geo-
grafische omstandigheden gedurende het Neolithicum. Door 

23 De amorfe brokken vertonen niet hetzelfde beeld; dit is een extra reden 
om aan te nemen dat het bij deze stukken niet gaat om thermoklasten 
maar om artefacten (zie hoofdstuk L.3).

kling

afslag

E
D

C

B

A

Fig. L.4.2 – Verhouding tussen klingen en afslagen. De grafiek 
is opgesteld op basis van klingen, afslagen en fragmenten 
daarvan uit de profielvakken. De hoogtes van de blokken 
weerspiegel het aantal vondsten (1mm = 100 vondsten).

kling

afslag

overigA

B
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D

E

n=39

n=24

n=594

n=589

n=362

Fig. L.4.3 – Verdeling van werktuigen naar basisvorm.
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een dichter vegetatiedek (al gedurende het Mesolithicum 
ontstaan) en de afdekking van de pleistocene ondergrond 
door aquatische afzettingen zou het steeds moeilijker wor-
den om vuursteenvoorkomens te lokaliseren. Het over het 
algemeen kleiner worden van artefacten zou dan, althans 
deels, te wijten zijn aan een geringere keuzemogelijkheid bij 
de exploitatie van ‘ontginningsplaatsen’, zodat vaker vuur-
steen van slechtere kwaliteit gebruikt zou moeten worden.
Deze verklaring gaat voorbij aan de mogelijkheid dat door 
mondelinge overlevering locaties met gemakkelijk toegan-
kelijke vuursteenvoorkomens bekend kunnen blijven, dat 
door de toenemende fluviatiele erosie meer ontsluitingen 
kunnen ontstaan, en dat door toenemende antropogene in-
vloed in het landschap het vegetatiedek, in ieder geval 
plaatselijk, kale plekken kan vertonen. De laatste twee fac-
toren zouden de zichtbaarheid van voorkomens op intensief 
gebruikte plaatsen juist verhogen.

In de omgeving van P14 zijn aanwijzingen (zie Gotjé 1993, 
profielen 1, 6 en 7) dat het vuursteenhoudende keileem, 
vanwege slechts geringe bedekking met sedimenten, rela-
tief makkelijk toegankelijk moest zijn. Verder is het keileem 
gedurende het Holoceen op enkele plaatsen door fluviatiele 
erosie periodiek vers ontsloten. Het wordt derhalve als on-
waarschijnlijk gezien dat de exploitatie van vuursteen aan 
grote veranderingen als gevolg van veranderende geografi-
sche omstandigheden onderhevig geweest zou zijn.

Materiaalkenmerken
De relatie tussen de morfologische veranderingen geduren-
de het Neolithicum en de beschikbaarheid van grondstof-
fen laat zich helaas niet direct onderzoeken; de locaties van 
vuursteenexploitatie zijn vooralsnog in de regio onbekend, 
en ook al zouden dergelijke plaatsen kunnen worden gelo-
kaliseerd dan laten zij zich over het algemeen moeilijk date-
ren. Voor de analyse kan alleen gebruik gemaakt worden 
van het afval op een vindplaats zelf, onder de aanname dat 
dit afval een redelijke representatie is van het verwerkte 
materiaal.
Analyse van het uitgangsmateriaal heeft, vanwege de voor 
dit onderzoek gestelde tijdsduur, nog niet plaats kunnen 
vinden, maar verdient zeker aandacht bij vervolgonder-
zoek. Zoals in hoofdstuk L.3 is opgemerkt zijn in de be-
schrijving van de vondsten geen materiaalkenmerken opge-
nomen. Eén van de punten voor nadere analyse is dan ook 
om (van een representatieve steekproef) dergelijke parame-
ters alsnog te bepalen. De grootteverdelingen van de ge-
vonden artefacten zelf kunnen wellicht een hulpmiddel bij 
de analyse zijn, maar omdat deze afhankelijk kunnen zijn 
van de te onderzoeken factoren (hetzij kwaliteitsfactoren 
dan wel culturele of functionele parameters) zijn zij slechts 
zijdelings te gebruiken.

Natuurlijk oppervlak
Een parameter met betere mogelijkheden om veranderin-
gen in de kenmerken van het uitgangsmateriaal, en dan met 
name de grootte van de stukken, te kunnen onderzoeken is 
de bedekking met natuurlijk oppervlak (cortex) van de ar-
tefacten. Aangezien de (gemiddelde) grootte van het uit-
gangsmateriaal benaderd kan worden door de verhouding 
te berekenen tussen totaalgewicht24 en het totale oorspron-
kelijke oppervlak25 van de stenen, is het mogelijk om met 
behulp van de reeds gemeten variabelen toch enkele op-
merkingen ten aanzien van het uitgangsmateriaal te plaat-
sen. De ratio’s per laag, tussen het totale gewicht en het 
totaaloppervlak met cortex- of schorsbedekking zijn in een 
grafiek weergegeven in fig. L.4.4.

Hoewel een index voor de grootte van het uitgangsmateri-
aal van meer factoren afhankelijk is, geeft reeds deze (voor-
lopige) grafiek een beeld van niet-lineaire verandering. 
Zouden in de loop der tijd steeds kleinere stukken ruw ma-
teriaal zijn gebruikt dan zouden de ratio’s hoger in de stra-
tigrafie steeds kleiner moeten worden (meer natuurlijk op-
pervlak per hoeveelheid materiaal). Ook als de waarden 
voor lagen D en E buiten beschouwing worden gelaten 
(door onder meer de andere opgravingswijze zijn in deze 
lagen de kleinere afslagen en klingen, mogelijk het primaire 
afval, ondergerepresenteerd) dan nog blijkt uit de grafiek 
niet een constante geleidelijke afname van de ratio maar, na 
een aanvankelijke afname van laag A naar laag B, een stij-
ging in laag C (die mogelijk wordt doorgezet in lagen D en 
E). Hoewel zoals eerder gezegd een analyse ten aanzien van 
de grootte van het uitgangsmateriaal op meer parameters 
gebaseerd dient te zijn, en de hier gebruikte ratio meer kan 
inhouden dan alleen de grootte van de ruwe stenen, kan in 
ieder geval worden geconcludeerd dat de veranderingen in 
de exploitatie van vuursteen niet unidirectioneel zijn. Het 
is daarom niet waarschijnlijk dat de geconstateerde geleide-
lijke veranderingen in de verwerking van vuursteen zijn te-

24 De ratio zou eigenlijk bepaald moeten worden aan de hand van het 
volume. Daartoe zouden de gewichten moeten worden gecorrigeerd 
voor het soortelijk gewicht van de verschillende soorten vuursteen, 
maar omdat deze niet bekend zijn wordt een constant soortelijk ge-
wicht verondersteld (dit zal ongeveer 2,6 g/cm3 bedragen; zie o.a. 
Speth 1972, 52).

A

B

C

D

E

1,686

2,870

1,671

1,449

1,607

Fig. L.4.4 – Ratio tussen totaalgewicht en totaal natuurlijk 
oppervlak. De gemiddelde ratio uit de gecombineerde lagen is 
1,6; deze waarde is ter referentie met een stippellijn in de figuur 
aangegeven.

25 De berekening voor het oppervlak per artefact is gebaseerd op lengte, 
breedte en dikte van de basisvorm, met een correctiefactor voor de aard 
van de basisvorm. De bepaling van de correctiefactoren is gebaseerd op 
slechts een klein aantal metingen; de uitkomsten dienen daarom te 
worden gezien als van voorlopige aard.
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rug te voeren op alleen verschillen in de exploitatie van 
grondstoffen; eerder zullen culturele en functionele facto-
ren bepalend zijn geweest. Deze conclusie wordt versterkt 
door vergelijking van fig. L.4.1 en fig. L.4.2; het gebruik 
van klingen als (basisvorm voor) werktuigen neemt sterker 
af dan de productie van klingen zelf, terwijl voor de afsla-
gen en amorfe brokken het tegenovergestelde geldt. Blijk-
baar is de grondstof voldoende geschikt voor het vervaardi-
gen van klingen26, maar daalt de behoefte naar het gebruik 
daarvan.

L.4.3 Conclusies ten aanzien van grondstofgebruik

Uit het voorgaande blijkt dat elders aangetoonde verschui-
vingen in vervaardiging en gebruik van basisvormen, voor-
al de afname van het aandeel klingen ten opzichte van af-
slagen, ook in het materiaal van werkput 1989-17 zichtbaar 
zijn. De verklaring voor deze trend is door sommige au-
teurs gezocht in de geografische ontwikkelingen gedurende 
het Holoceen, waarbij de bedekking van de ondergrond, 
hetzij door vegetatie dan wel door aquatische sedimenten, 
vuursteenvoorkomens aan het oog onttrokken zou hebben. 
Een dergelijke verklaring wordt hier voorlopig in twijfel ge-
trokken, hoewel onderzoek naar de meest plausibele verkla-
ring nog dient te worden uitgevoerd.
Omdat de locaties van grondstofextractie nauwelijks te be-
palen zijn kunnen mogelijke aanwijzingen alleen worden 
gevonden door de analyse van het afval op een vindplaats 
zelf. Het onderhavige assemblage zou zich zeer goed lenen 
voor dergelijke analyses, vanwege de grote hoeveelheid ma-
teriaal en de mogelijkheid van stratigrafische scheiding. 
Een eerste aanzet tot zulk onderzoek, in de vorm van de 
cortexbedekking van de artefacten, lijkt veelbelovend; bij 
een vervolgonderzoek verdient dit zeker nadere uitwerking. 
Een andere factor die moet worden onderzocht is de moge-
lijkheid van materiaaltransport, niet alleen van de extrac-
tielocatie naar de vindplaats, maar ook tussen vindplaatsen 
onderling.

L.5 Pijlbewapeningen

In dit rapport wordt het begrip ‘pijlbewapeningen’ gehan-
teerd, in plaats van de gangbare term pijlspitsen, als verza-
melnaam voor de artefacten die op de tip van een pijl wor-
den bevestigd. De term ‘pijlspits’ of ‘pijlpunt’ worden hier 
alleen gebruikt voor de typen die daadwerkelijk in een punt 
uitlopen. Binnen de vondsten van werkput 1989-17 kunnen 
zes spitstypen worden onderscheiden; fig. L.5.1 toont de 
typen met de gevonden aantallen, gescheiden in het aantal 
dat zeker tot het type behoort en het aantal artefacten dat 
mogelijk tot een dergelijk type kan worden gerekend. De 
eerste vijf typen in deze tabel worden samengevat onder de 
noemer ‘microlithische spitsen’.

Naast de spitsen worden onder de pijlbewapeningen ook 
artefacten gevonden waarvan de functionele zijde wordt ge-
vormd door een scherpe rechte snede, die bij schachting 
dwars op de richting van de pijl staat. Als naam voor deze 
categorie wordt de aan de Duitse vaktaal ontleende term 
‘pijlsnede’ gehanteerd. Samengevat onder de noemer ‘vier-
hoekige pijlsneden’ worden twee typen onderscheiden (fig. 
L.5.2): trapezoïdale en transversale pijlsneden. Het ge-
bruik van de termen ‘trapezoïdaal’ en ‘transversaal’ wordt 
uitgelegd bij de beschrijving van die werktuigen in para-
graaf L.5.3.

In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke typen 
beschreven; in paragraaf L.5.1 de spitsen met oppervlakte-
retouche en in paragraaf L.5.2 de microlithische spitsen. 
Hoewel de vierhoekige pijlsneden in principe bij de microli-
thische pijlbewapeningen moeten worden gerekend vormen 
zij morfologisch een aparte groep en in het assemblage een 
belangrijke en makkelijk te onderscheiden categorie. Deze 
zullen derhalve apart (paragraaf L.5.3) worden besproken. 
In paragraaf L.5.4 worden de pseudoburijnen behandeld. 
Deze artefacten behoren weliswaar niet tot de pijlbewape-
ningen, maar ontstaan bij de vervaardiging daarvan.

L.5.1 Spitsen met oppervlakteretouche

In werkput 1989-17 zijn acht spitsen met oppervlakteretou-
che gevonden. Deze worden gekenmerkt door een zeer 
vlakke retouchering die een groot deel van het oppervlak, of 
zelfs het hele oppervlak bedekt (bijvoorbeeld nr. 6858, hoe-
wel de achterzijde zich niet volledig laat beschrijven van-
wege een overdaad aan lak en inkt ten behoeve van het 

26 Dat een deel van de klingen in de hogere lagen eigenlijk ‘lange afsla-
gen’ zijn doet niets aan de conclusie af; de grootte van de artefacten 

A-spits
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Fig. L.5.1 – Spitstypen met de gevonden aantallen.
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transversale pijlsnede
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60
25

aantal
zeker

33
3

aantal
mogelijk

Fig. L.5.2 – Pijlsneden met de gevonden aantallen.

maakt duidelijk dat de grondstof voldoende geschikt was voor de ver-
vaardiging van materiaal met deze globale vorm en omvang.
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vondstnummer). Over het algemeen zijn zowel de ventrale 
als de dorsale zijde door middel van oppervlakteretouche 
bewerkt.
Spitsen met oppervlakteretouche worden vooral geassoci-
eerd met neolithische vondstassemblages maar de techniek 

was al in het Mesolithicum bekend. Met name ten zuiden 
van de Rijn worden in het latere deel van het Mesolithicum 
regelmatig zulke spitsen gevonden (bladspitsen, dubbel-
spitsen, ‘feuille de gui’-spitsen) die, hoewel uiteenlopend in 
vorm en omtrek, met elkaar gemeen hebben dat ze in het 
algemeen vrij rank zijn (de lengte is vaak meer dan twee 
maal zo groot als de breedte). Schachtdoornen en weerha-
ken komen op deze spitsen niet voor; deze toevoegingen 
raken pas in zwang gedurende het latere deel van het Neo-
lithicum (vanaf de Enkelgrafcultuur).

De in fig. L.5.3 afgebeelde spitsen tonen, ondanks het ge-
ringe aantal van slechts acht exemplaren, een grote variatie. 
Het meest opvallend is het verschil in lengte, van 20 mm tot 
meer dan 30 mm. Wanneer de verschillende lengtes in een 
grafiek (fig. L.5.4) worden uitgezet, in stratigrafische volg-
orde, dan valt op dat de oudste spitsen een grotere lengte 
hebben dan de jongste. De twee spitsen in het midden van 
de grafiek (nrs. 6380 en 6542) vormen de enige afwijkin-
gen in de trend; deze twee artefacten liggen in ‘omgedraai-
de positie’ ten opzichte van de trend. Dit is één van de ge-
vallen waarbij een andere laagindeling (hoofdstuk L.2) in 

Fig. L.5.3 – Spitsen met oppervlakteretouche.

B 6371

B 6360

B 6542

C 6380

C 6858

C 6746

C 6965

0 10 20 30

A 6465

Fig. L.5.4 – Lengte van de spitsen met oppervlakteretouche. 
Gemeten lengtes in dikke lijnen, gereconstrueerde lengtes in dun-
ne lijnen. De stippellijn geeft de middelwaarde aan tussen de ge-
middelde lengtes van de twee in de tekst beschreven groepen.

lang
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Fig. L.5.5 – Verspreiding van spitsen met 
oppervlakteretouche.
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een duidelijker verdeling zou resulteren. De scheiding in 
laag B en C zou dan gelijk zijn aan de scheiding in lange en 
korte exemplaren.
Op grond van de verspreiding van de gevonden exemplaren 
wordt uitgegaan van twee (chronologisch relevante) groe-
pen. De oudste groep wordt gevormd door nrs. 6380, 6360, 
6371 en 6465 en laat zich kenmerken door relatief lange, 
slanke spitsen met een lengte groter dan 26 mm (gemid-
deld 31 mm) en een gemiddelde lengte/breedte-ratio van 
1,6. Deze spitsen worden ingedeeld in de fase van het 
‘maximum’, met uitzondering van nr. 6465 die in de bo-
venste laag van eenheid A is gevonden.
De jonge groep wordt gevormd door nrs. 6965, 6746, 6858 
en 6542. Deze spitsen zijn korter dan 26 mm (gemiddeld 
21 mm). De breedten zijn nagenoeg gelijk aan die van de 
oudste groep; door de geringere lengte maken de spitsen 
een gedrongener indruk. De gemiddelde lengte/breedte-
ratio bedraagt voor deze groep 1,2. Deze vorm van spitsen 
met oppervlakteretouche raakt in opkomst na de fase van 
het ‘maximum’.
Mogelijk zijn er nog andere verschillen in de spitsen aanwe-
zig, zoals concave / convexe zijden of een voorkeur voor con-
vexe of rechte bases. Vanwege het geringe aantal spitsen, 
waarvan bovendien de helft uit gebroken exemplaren be-
staat, heeft een dergelijke verdere onderverdeling niet plaats 
kunnen vinden.
De interpretatie van (chronologisch) gescheiden typen 
wordt versterkt als de ruimtelijke verspreiding van de arte-
facten in ogenschouw wordt genomen; fig. L.5.5 toont twee 
aparte clusters waarbij de spitsen die als ouder zijn aange-
merkt in het zuidoostelijke (diepere) deel van de put zijn 
aangetroffen terwijl de jongere spitsen zonder uitzondering 
dichter bij de ten noordwesten van de put gelegen zandkop 
liggen. Het verspreidingsbeeld maakt tevens duidelijk dat 
het ‘negeren’ van de stratigrafische onregelmatigheid van 
nrs. 6380 en 6542 niet onterecht is geweest; beide spitsen 
passen perfect in de ruimtelijke clustering van de groepen 
waartoe ze, op basis van de vorm, zijn ingedeeld.

Naast de bovengenoemde spitsen zijn er nog twee werktui-
gen met oppervlakteretouche, die mogelijk tot de spitsen 
behoren (fig. L.5.6). Beide artefacten zijn enkelzijdig gere-
toucheerd, en bij beide exemplaren is de tip niet door mid-
del van retouche gevormd maar uit de algemene vorm van 
het basisartefact ontstaan (in het geval van nr. 6875 zelfs 
met cortex bedekt). De reden waarom deze werktuigen hier 
bij de (mogelijke) spitsen worden behandeld is dat de aard 
van de bewerking, oppervlakteretouche, eigenlijk alleen 
wordt toegepast bij de vorming van spitsen en messen, en 
de vorm van de hier gepresenteerde werktuigen wijkt nog 
meer af van messen dan van de bekende spitstypen. Beide 
exemplaren zijn afkomstig uit laag A.

L.5.2 Microlithische spitsen

In het assemblage is een aantal spitsen aangetroffen die 
deel uitmaken van een groep microlithische spitsen van 
Mesolithische traditie en aangeduid worden als A-, B-, C-, 

en D-spitsen. Over het algemeen zijn deze van klingen ge-
maakt, en de uiteindelijke vorm is min of meer driehoekig 
(een smalle punt en een brede basis). In de Mesolithische 
traditie wordt de punt vaak aan het artefact gegeven door 
middel van de pseudoburijnmethode (zie paragraaf L.5.4), 
waarvan de relicten soms nog op de pijlspits herkenbaar 
zijn. In principe zijn alle spitsen ten minste aan de punt ge-
retoucheerd, en dan vaak door middel van steile retouche. 
De lengte varieert van twee tot vijf centimeter (langere ar-
tefacten zouden niet meer tot de microlieten mogen worden 
gerekend), hoewel exemplaren langer dan drie centimeter 
relatief weinig voorkomen. Naast de bovengenoemde spits-
typen worden onder de ‘microlithische spitsen’ nog andere 
typen gevat, waarvan in het onderhavige assemblage alleen 
driehoekige spitsen zijn aangetroffen.

A-spitsen
Eén der zijkanten is geheel, dus van top tot basis, geretou-
cheerd langs een min of meer rechte lijn. De basis is nooit 
geretoucheerd (zie C-spits). Verwarring met andere spits-
typen, zoals driehoekige of segmentspitsen waarvan even-
eens een zijkant geheel geretoucheerd is, komt niet vaak 
voor.
Bij de laatstgenoemden vertoont de geretoucheerde zijde 
een duidelijke hoek of bocht, waarbij de basis niet breed is 
als bij de A-spitsen maar uitloopt in een punt. Zekere A-
spitsen komen binnen het onderzochte assemblage niet 
voor. Het is echter mogelijk dat deze niet zijn herkend, om-
dat eventuele exemplaren waarvan de punt is afgebroken 
(zie fig. L.5.7) vrijwel altijd bij de lateraal geretoucheerde 
klingen worden ingedeeld (hoofdstuk L.9).

6848
6875

Fig. L.5.6 – Mogelijke spitsen met oppervlakteretouche.

B-spitsen
Eén der zijkanten is, van de top af, gedeeltelijk geretou-
cheerd. Determinatie van dit type is vaak lastig omdat de 
basis van de spits vaak gevormd wordt door een breuk; het 
is niet altijd duidelijk of de breuk intentioneel is, en daar-

Fig. L.5.7 – Geretoucheerde klingfragmenten die gezien 
kunnen worden als mogelijke A-spitsen.

6480 6783
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mee de natuurlijke basis van een spits vormt, of dat deze 
van latere datum is en dat het oorspronkelijke artefact bij-
voorbeeld een geretoucheerde basis kende (C-spits, of mo-
gelijk zelfs een trapezoïde).

Er zijn in totaal 13 spitsen27 van dit type gevonden (fig. 
L.5.8). Deze komen vrijwel uitsluitend voor in de dieper 
gelegen stratigrafische eenheden; alleen nr. 6859 is toe te 
wijzen aan laag C, van de overige spitsen zijn er vijf gevon-
den in laag B en zeven in laag A. Alle spitsen zijn vervaar-
digd van klingen, waarbij de pseudoburijntechniek (zie pa-
ragraaf L.5.4) in ieder geval is toegepast bij het maken van 
nrs. 6720 en 6703. Mogelijk ligt dezelfde techniek ten 
grondslag aan de fabricage van de overige spitsen, maar 
hierop zijn de daarvoor kenmerkende breuken niet (meer) 
aangetroffen.

Aangezien een B-spits een artefact (meestal op kling) is 
waarvan één der uiteinden door middel van retouche tot 
een punt is gevormd kan er soms twijfel ontstaan bij het on-
derscheid tussen deze spitsen en schuin afgeknotte klingen 
(zie paragraaf L.9.1). Hier worden dergelijke artefacten tot 
de B-spitsen gerekend als de ‘afknotting’ een hoek scherper 
dan 45 graden maakt met de lengte-as van de kling. In het 
assemblage zijn vijf van dergelijke spitsen gevonden (fig. 
L.5.9).

De artefacten van fig. L.5.9 worden, ondanks de vergelijk-
baarheid met schuin afgeknotte klingen, toch tot de zekere 
B-spitsen gerekend; de aanduiding ‘mogelijke B-spits’ 
krijgt het alleen als een relatief flink deel van de tip van de 
spits is afgebroken (zie fig. L.5.10). Bij deze werktuigen is 
het mogelijk dat het in werkelijkheid bijvoorbeeld boren of 

stekers betreft. Zij zijn echter als mogelijke B-spits aange-
merkt op grond van de vergelijkbaarheid in de algemene 
vorm van de artefacten met de B-spitsen. Alle drie exem-
plaren zijn gevonden in laag B.

C-spitsen
De basis van het artefact, dat er voor het overige uitziet als 
een A-, B- of D-spits, is geretoucheerd. Omdat veel spitsen 
aan de basis gebroken zijn, en het niet altijd duidelijk is of 
deze breuken intentioneel zijn (bepalend voor de vorm van 
het artefact) of pas achteraf zijn ontstaan, kan het zijn dat 
C-spitsen ondervertegenwoordigd zijn. Een gebroken C-
spits kan immers al naar gelang de retouche als A-, B- of 
D-spits gedetermineerd worden, maar andersom is dat 

27 Bij het tekenen van de artefacten bleek nr. 7022 niet terug te vinden. 
Op basis van de gegevens in de beschrijvende database moet deze ver-
gelijkbaar zijn met nr. 6704.

Fig. L.5.8 – B-spitsen.

6630 6703
6704 6720

6731
6788 6859

Fig. L.5.9 – B-spitsen, uit klingen met een afknotting scherper dan 45 graden.

67361008 6759 6897 6727

Fig. L.5.10 – Mogelijke B-spitsen.
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nooit het geval. Ook kan verwarring ontstaan met slanke 
trapezoïdale pijlsneden. De slankere exemplaren daarvan 
waar één van de geretoucheerde zijden een scherpe hoek 
maakt met de as van het artefact zouden eventueel C-spit-
sen kunnen zijn, terwijl korte, gedrongen C-spitsen vaak 
evenzo goed als trapezoïden aangemerkt zouden kunnen 
worden. Zekere C-spitsen zijn in het assemblage niet her-
kend (zie echter nr. 6735 bij de driehoekige spitsen, voor 
een mogelijke C-spits).

D-spitsen
Dit type laat zich herkennen aan gehele of gedeeltelijke re-
touche aan beide zijkanten, en is daarmee goed te onder-
scheiden van de eerder genoemde spitstypen. Ook hier ech-
ter geldt het probleem van mogelijke C-spitsen, in het geval 
van een breuk aan de basis van het artefact. Wel ontstaat 
soms twijfel tussen de dikkere exemplaren van dit type en 
klingboren; de laatsten laten zich echter vaak met behulp 
van vergrootglas of microscoop determineren aan de hand 
van de voor boren karakteristieke slijtagesporen.
Net als de B-spitsen worden de D-spitsen voornamelijk in 
de onderste stratigrafische eenheden gevonden; alleen nr. 
6418 is gevonden in laag C, de overige vier zijn geborgen uit 
laag A. Twee van de spitsen zijn gemaakt uit afslagen (nrs. 
7039 en 6878). Van de klingspitsen is alleen nr. 6709 met 
zekerheid vervaardigd met behulp van de pseudoburijn-
techniek.
Ook hier kunnen enkele exemplaren slechts als mogelijke 
spits worden aangemerkt (fig. L.5.12), waarbij de determi-
natie wordt bemoeilijkt door het ontbreken van de tip van 
de spits. Net als bij de mogelijke B-spitsen zouden het even-
tueel boren of stekers geweest kunnen zijn, maar de alge-
mene vorm van de artefacten maakt een voorzichtige inter-
pretatie als D-spits zeer wel mogelijk. Alleen nr. 6500 is uit 
laag B afkomstig, de beide andere exemplaren zijn gevon-
den in laag A.

Driehoekige spitsen
De artefacten van dit type worden gekenmerkt door een 
driehoekige vorm, waarbij de langste zijde (in het alge-
meen) niet is geretoucheerd en de twee korte zijden zodanig 
zijn geretoucheerd dat zij zowel bij de basis als bij de punt 
van het artefact een scherpe hoek maken met de lange zijde. 
De verhouding tussen de lengtes van de twee geretoucheer-
de zijden is de basis voor een tweedeling in de groep van 
driehoekige spitsen, en wel tussen gelijkbenige (beide gere-
toucheerde zijden zijn even lang) en ongelijkbenige drie-

hoeken. Van de driehoekige spitsen van werkput 17 (fig. 
L.5.13) behoren er twee tot de gelijkbenige (nrs. 6449 en 
7006) en twee tot de ongelijkbenige (nrs. 6729 en 6735). 
De driehoekige spitsen kennen een lange looptijd. Nr. 6449 
komt uit de bovenste verzameleenheid van laag C in vak 
972, en kan daarmee eventueel gelijktijdig zijn met de 
vondsten in laag D (zie hoofdstuk L.2). Nrs. 6729 en 6735 
zijn in laag B, en nr. 7006 onderin laag A gevonden.

Fig. L.5.11 – D-spitsen.

6375
6418 6709 6878

7039

6500 6964 7004

Fig. L.5.12 – Mogelijke D-spitsen.

Een goed voorbeeld voor de altijd blijvende subjectiviteit in 
de indeling in typen wordt gevonden in nr. 6735; afhanke-
lijk van de aanzichtsdraaiing van het artefact en het tijdstip 
van de breuk van de spits (er kon niet worden uitgemaakt of 
de breuk intentioneel is, bij de vervaardiging van het arte-
fact, of pas later is ontstaan, bijvoorbeeld bij gebruik) kan 
het ook een C-spits zijn of zelfs een trapezoïde pijlsnede (zie 
fig. L.5.14). Als de breuk pas later is ontstaan dan wordt 
een interpretatie als trapezoïde, vanwege de te reconstrue-
ren afmetingen en vorm, minder waarschijnlijk. Ook het 
feit dat de geretoucheerde zijden elkaar raken spreekt tegen 
een dergelijke toewijzing. Een interpretatie als C-spits is in 
het geval van een intentionele breuk wel mogelijk, hoewel 
het dan een onkarakteristiek klein exemplaar zou zijn, maar 
als de breuk pas later zou zijn ontstaan dan dient de aan-
zichtsdraaiing te worden veranderd. De basis van het arte-

6449 6729 6735 7006

Fig. L.5.13 – Driehoekige spitsen.
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fact zou dan schuin lopen ten opzichte van de spitsrichting, 
hetgeen niet de optimale vorm is voor dit type (maar dit 
komt wel voor). Omdat een interpretatie als driehoek altijd 
mogelijk is, ongeacht de aard van de breuk, is uiteindelijk 
hiervoor gekozen.

L.5.3 Vierhoekige pijlsneden

De groep van vierhoekige pijlsneden (ook wel eenvoudig 
pijlsneden of vierhoeken genoemd) wordt gevormd door de 
transversale en de trapezoïdale pijlsneden, onderscheiden 
op basis van de metrische verhoudingen van het artefact. 
Bij de transversale sneden is de hoogte (gemeten van basis 
naar snede28) groter dan de breedte (gemeten tussen de 
twee geretoucheerde zijden), bij trapezoïdale pijlsneden is 
het omgekeerde het geval. De termen ‘transversaal’ en ‘tra-
pezoïdaal’ (s.l.) worden hier gehanteerd als aanduidingen 
voor de verschillende categorieën, hoewel andere auteurs 
dezelfde termen door elkaar gebruiken als verzamelnaam 
voor alle pijlsneden29.
Bij de uitwerking van het materiaal (zie onder) is gebleken 
dat de pijlsneden die hier ‘transversalen’ worden genoemd 
in toenemende mate afwijken van de oorspronkelijke trape-
zoïdale uitgangsvorm (door vooral het gebruik van afslagen 
als basismateriaal krijgen de sneden en zijden een grilliger 
vorm). De enige overeenkomst met de oorspronkelijke de-
finitie is dan de dwarsgestelde (= transversale) functionele 
zijde, waardoor deze term als naam voor de betreffende 
groep is aangehouden.
De trapezoïden daarentegen blijken in het gehele assem-
blage slechts weinig af te wijken van de uitgangsvorm; de 
term blijft daarom voor deze categorie een goede beschrij-
vende benaming. De verhoudingen tussen de beide catego-
rieën, weergegeven in fig. L.5.15, tonen een afname van 
trapezoïden in de jongere lagen. De gegevens van lagen D 
en E kunnen, vanwege de zeer geringe aantallen, alleen met 
voorzichtigheid als voortzetting van een trend worden be-
schouwd; er kan niet worden gesteld dat de trapezoïden ge-
heel uit het spectrum zouden verdwijnen.

Omdat deze typen uitgaan van een eenvoudige basisvorm 
lenen zij zich bij uitstek voor het meten van een groot aantal 
variabelen, zoals verschillende lengte- en breedtematen, hoe-
ken tussen de zijden en de sneden, uitholling of bolling van 
de geretoucheerde zijden etc. In dit materiaalonderzoek is 
dergelijk meetwerk slechts in beperkte mate toegepast.
Hoewel het onderscheid tussen de beide categorieën een 
puur metrische is en niet per se functioneel bepaald, toont 
de verdeling van de gemeten breedte/hoogte-ratio’s (fig. 
L.5.16) een duidelijke scheiding rond waarde 1 (de gedefi-
nieerde scheiding tussen trapezoïden en transversalen), zo-
dat kan worden aangenomen dat het onderscheid ook in het 
Neolithicum werd gemaakt.

driehoek C-spits trapezoïde

Fig. L.5.14 – Verschillende interpretaties van nr. 6735.
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Fig. L.5.15 – Verhouding tussen trapezoïden en transversalen.
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Fig. L.5.16 – Breedte/hoogte-ratio’s van 84 vierhoekige 
pijlsneden.

De metrische scheiding blijkt een lichte correlatie te tonen 
met verschillen in uitgangsmateriaal. De trapezia kennen 
per definitie twee, in relatie tot de grootte van het artefact, 
lange parallelle scherpe zijden. Daarmee is in feite vastge-
legd dat deze werktuigen van klingen gemaakt moeten zijn 
(van de 58 trapezoïden binnen het assemblage zijn slechts 
twee exemplaren van afslagen vervaardigd). Bij transversa-
le pijlsneden, met in verhouding tot de totale omvang rela-
tief korte sneden, draagt het verloop van de sneden minder 
bij tot de algemene vorm en kunnen daarom gemakkelijker 
dan trapezoïden uit afslagen worden gevormd. De vergele-

28 Sommige auteurs nemen als lengte de afstand tussen de geretoucheerde 
zijden, oftewel parallel aan de snede, omdat dit (bij de trapezoïden) de 
grootste afmeting vormt en daarbij parallel is aan de slagrichting van 
de kling (in het Mesolithicum, waarvoor deze typen zijn gedefinieerd, 
zijn vierhoeken vrijwel zonder uitzondering van klingen vervaar-
digd). Hier wordt de voorkeur gegeven aan de meetwijze van basis tot 
snede omdat in het neolithische assemblage de trapezoïden geleidelijk 
plaats maken voor de transversale pijlsneden, waarbij de hoogte van 

het artefact groter is dan de ‘lengte’, en de klingtechniek in belang af-
neemt ten gunste van afslagen. Verder wordt deze meetwijze als logi-
scher beschouwd omdat de richting ervan in overeenstemming is met de 
gebruiksrichting van het geschachte instrument.

29 Hetzelfde metrische onderscheid wordt echter vrijwel altijd gemaakt. 
De twee groepen krijgen dan benamingen als ‘hoge’ versus ‘lage vier-
hoeken’, ‘korte’ versus ‘lange trapezia’ of ad hoc aanduidingen als 
‘Type I’ en ‘II’.
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ken met de trapezoïden grotere afstand tussen de sneden, 
in samenhang met de geringe hoeveelheid brede klingen in 
het materiaalspectrum, maakt het zelfs waarschijnlijker dat 
veelal afslagen als basisvorm zullen worden gebruikt in 
plaats van klingen. Van de transversalen in de vondstverza-
meling is 68% van afslagen gemaakt.

Trapezoïdale pijlsneden
De trapezoïdale (s.l.) pijlsneden worden gedefinieerd als 
vierhoeken met twee min of meer parallelle sneden waar-
van de grootste lengte groter is dan de grootste breedte. De 
zijden dienen allebei geretoucheerd te zijn; als slechts één 
zijde is geretoucheerd dan geldt het artefact als een ‘afge-
knotte kling’, ook al komt de algemene vorm overeen met 
een trapezoïde en is de overliggende zijde afgestompt door 
een breuk of door cortex.
Met 59 exemplaren vormen de trapezoïdale pijlsneden de 
grootste categorie onder de pijlbewapeningen. Het is overi-
gens de vraag of alle trapezoïden als pijlsnede zijn gebruikt; 
een deel kan als secundaire pijlbewapening zijn gebruikt 
(ingezet als ‘weerhaak’ langs de pijlschacht). Dit lijkt met 
name aannemelijk in het geval van de zeer smalle exempla-
ren die, bij gebruik als pijlsnede, zeer snel zouden breken. 
De grafiek van breedte/hoogte-ratio’s (fig. L.5.16) toont 
aan dat de smalste exemplaren een aparte groep vormen in 
de verdeling, duidelijk gescheiden van de overige trapezoï-
den door een hiaat in de grafiek rond waarde 21⁄2. Van de 
vier betreffende artefacten (fig. L.5.17) is nr. 6254 in laag 
D gevonden (de enige trapezoïde in die laag), nr. 6731 komt 
uit laag B en de overige twee exemplaren zijn uit laag A te-
voorschijn gekomen.

clustering (niet afgebeeld). Evenmin kunnen de mogelijke 
clusters gerelateerd worden aan andere morfologische ei-
genschappen, zodat verklaringen ervoor gezocht moeten 
worden in de lengte van de basiskling of de persoonlijke 
voorkeur van de maker van de werktuigen. In ieder geval 
maakt fig. L.5.18 duidelijk dat de relatieve toename van 
transversale sneden ten opzichte van trapezoïden (vergelijk 
fig. L.5.15) niet een afgeleide is van geleidelijke verschui-
vingen in de ratio maar het gevolg van (bewuste) keuzes in 
de loop van de periode van gebruik van de site.

De trapezoïden laten zich gemakkelijk onderverdelen op 
grond van de vorm, zij het dat er voor zo’n onderverdeling 
geen consensus bestaat. Eén van de mogelijkheden voor 
classificatie is het gebruik van de hoeken die de zijden ma-
ken met de sneden. Omdat de zijdehoeken bepalend zijn 
voor de vorm van de vierhoek lijkt dit een logische parame-
ter; de voor dit rapport gehanteerde onderverdeling is daar-
om voornamelijk hierop gebaseerd.
Omdat de zijden in het algemeen niet perfect recht zijn zou 
een al te fijnmazige onderverdeling van de hoeken (in hele 
graden of zelfs fracties daarvan) een schijnnauwkeurigheid 
geven. De meetwaarden zijn daarom gegroepeerd in klas-
sen van vijf graden. De verdeling van de hoeken van de ge-
retoucheerde zijden (fig. L.5.19) laat een soort driedeling 
zien, zonder dat er echter sprake is van aparte clusters, 
waarbij het grootste deel van de hoeken binnen het bereik 
van 65 tot 85 graden valt met aan weerszijden een kleinere 
groep.30

De vierhoeken kunnen verder worden geclassificeerd aan 
de hand van de relatie in de hoeken tussen de beide zijden; 
in fig. L.5.20 zijn van ieder artefact de beide zijden tegen 
elkaar afgezet, waarbij de zijde met de grootste hoek op de 
horizontale as staat en de kleinste hoek op de verticale as 
(de wit gelaten gebieden links- en rechtsboven in de grafiek 
kunnen in de hier gebruikte classificatiemethode geen ele-
menten bevatten; in beide gevallen zou door omdraaiing 
van het artefact een coördinatenpaar worden verkregen dat 
binnen het grijsgekleurde deel van de grafiek valt).

6254 6563

69946731

Fig. L.5.17 – Zeer smalle trapezoïden.

Van de trapezoïden met een kleinere ratio kan even goed 
een deel zijn gebruikt als secundair element bij samenge-
stelde pijlbewapeningen, maar op deze exemplaren is het 
argument van breukgevoeligheid niet toe te passen.
De ratioverdeling van fig. L.5.16 laat ook twee mogelijke 
clusters zien tussen de waarden 1,6 en 2,0, en tussen 2,0 en 
2,5. Deze mogelijke clusters zijn niet te relateren aan een 
eventuele stratigrafische trend (fig. L.5.18) of ruimtelijke 

30 Hoewel de grafiek van de hoeken op het eerste gezicht lijkt op een nor-
maalcurve is het aandeel tussen 65 en 85 graden sterker vertegenwoor-
digd dan verwacht zou worden op grond van een normaalverdeling. 
Ook al bestaan de drie genoemde zones in de grafiek dan niet uit 

aparte clusters met ieder een eigen piek, wordt hier toch aangenomen 
dat, vanwege de preferentie van hoeken tussen 65 en 85 graden, deze 
groep zich onderscheidt van die met scherpere en die met stompere hoe-
ken.

A

B

C

D

E

2,0 − 2,5

1,0 − 1,6

1,6 − 2,0

n=0

n=0

n=15

n=30

n=10

Fig. L.5.18 – Breedte/hoogte-ratio’s naar laag. Voor deze 
grafiek zijn de zeer smalle trapezoïden (ratio groter dan 2,5) 
buiten beschouwing gelaten.
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In deze figuur zijn de benamingen voor de vierhoeken in 
strikte opgenomen. Trapezia sensu stricto zijn dan alleen die 
vierhoeken waarvan de geretoucheerde zijden een gelijke 
hoek ten opzichte van de langste snede hebben, binnen een 
marge van 5 graden (aangegeven als een donkerder grijstint 
in de grafiek), waarbij beide hoeken kleiner zijn dan 85 gra-
den. De overige vierhoeken met twee zijden kleiner dan 85 
zijn asymmetrisch, en vormen de trapezoïden sensu stricto. 
De verdeling in de grafiek toont dat bij de meeste vierhoe-
ken beide hoeken kleiner zijn dan 85 graden, en dat er daar-
binnen de voorkeur bestaat voor asymmetrische vierhoe-
ken. Om deze reden is de benaming trapezoïden (sensu lato) 
dan ook gekozen als aanduiding voor de gehele groep. Hoe-
ken kleiner dan 45 graden komen zelden voor; zulke arte-
facten worden eerder tot de microlithische spitsen gerekend 
(met name C-spitsen).
Bij vierhoeken met een rechte hoek (of met een hoek die 
minder dan vijf graden afwijkt van een perfect rechte hoek) 

50 10060 11070 80 90

Fig. L.5.19 – Hoeken van trapezoïdenzijden. Hoeken worden 
gemeten ten opzichte van de langste snede. Het artefact wordt 
altijd zo georiënteerd dat deze langste snede (er wordt algemeen 
aangenomen dat dit de functionele zijde is) zich boven bevindt.

zeer stompe
hoek
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hoek
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hoek

scherpe
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zeer scherpe
hoek

zijde met de grootste hoek

65 85 95 115 13545

65

45

85
rechthoek rechthoekige vierhoek

rombisch
(parallel)

trapezium
(symmetrisch)

zijde
met de
kleinste
hoek

romboïdetrapezoïde

Fig. L.5.20 – Classificatie van de vierhoeken naar de hoeken 
van de zijden. Het gearceerde deel rechtsonder geeft het bereik 
aan waar de hoeken van de twee zijden meer dan 30 graden 
van elkaar verschillen.

31 ν = 4, Χ2 = 51,21, P = 0,000
32 De clustering van vierhoeken met een maximaal hoekverschil van 30 

graden geldt alleen voor het onderhavige assemblage; in andere 

vondstverzamelingen komen grotere hoekverschillen, met name bij de 
romboïde vierhoeken, vaker voor.

trapezium
trapezoïde
rechthoekig*
rombisch
romboïde

subgroep

17
29

9
2
1

gevonden

5
18
12
5

18

verwacht

Fig. L.5.21 – Gevonden en verwachte aantallen vierhoeken. 
Vanwege de voor de test te geringe hoeveelheid verwachte recht-
hoeken, is deze subgroep samengenomen met de rechthoekige 
vierhoeken.

Fig. L.5.22 – Als fig. L.5.21, na correctie voor een hoekver-
schil kleiner dan 30 graden. Vanwege de voor de test te geringe  
aantallen zijn in deze tabel de rechthoeken en rechthoekige 
vierhoeken samengenomen, evenals de rombische en romboïde 
vierhoeken.

trapezium
trapezoïde
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leidt het onderscheid tussen symmetrische en asymmetri-
sche exemplaren tot benamingen als respectievelijk recht-
hoeken en rechthoekige vierhoeken.
Exemplaren met een stompe hoek worden rombisch ge-
noemd als de twee zijden parallel zijn gevormd, en rombo-
ide als de hoeken van de zijden meer dan vijf graden afwij-
ken van parallellen.

Met behulp van een grafiek als fig. L.5.20 is het mogelijk te 
bepalen wat de verwachte aantallen per subgroep zouden 
zijn als de hoeken van de zijden volkomen willekeurig tot 
stand gekomen zouden zijn. Hiertoe wordt voor iedere sub-
groep het oppervlak in de grafiek bepaald als percentage 
van het totale oppervlak; het verwachte aantal exemplaren 
per subgroep wordt verkregen indien van de totale vondst-
groep hetzelfde percentage wordt genomen. Aangezien al 
op het oog duidelijk was dat de hoeken niet willekeurig wa-
ren verdeeld over de gehele grafiek (er bestaat een duide-
lijke voorkeur voor trapezoïde vormen) wekt het geen ver-
bazing dat de frequentietabel van fig. L.5.21 hoogst signifi-
cant31 afwijkt van een randomverdeling.
Bij fig. L.5.20 is reeds opgemerkt dat de vierhoeken niet 
random over de gehele grafiek zijn verspreid, maar met 
name gevonden worden in het niet-gearceerde deel van die 
grafiek (het deel met een kleiner hoekverschil dan 30 gra-
den32 tussen de beide zijden). Binnen dit gedeelte lijkt de 
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verdeling op het oog al meer willekeurig. Toch blijkt ook de 
verdeling van de gevonden hoeken binnen deze zone (fig. 
L.5.22) significant33 af te wijken van een randomverdeling. 
Ook al is het aantal trapezoïden niet langer hoger dan ver-
wacht, het aantal trapezia is dit nog steeds wel. De aantal-
len rechthoekige en romboïde vierhoeken blijven lager dan 
verwacht.

Van de vierhoeken met een rechte hoek zijn 9 exemplaren 
aangetroffen (fig. L.5.23). Daarvan bevinden zich in lagen 
A en C ieder één; de resterende zeven rechthoekige vier-
hoeken komen uit laag B. Van deze trapezoïden heeft er 
slechts één een overliggende zijde met een hoek kleiner dan 
65 graden (in laag B); alle andere hoeken liggen tussen 65 
en 85 graden.

Rechthoeken s.s. zijn hier niet aangetroffen (nr. 6549 komt 
echter dicht in de buurt). Vanwege de geringe verwachte 
aantallen van dit type verbaast het niet dat ‘pure’ rechthoe-
ken in een dergelijk kleine verzameling ontbreken.

In de vondstverzameling zijn slechts drie vierhoeken met 
een stompe hoek aangetroffen, afgebeeld in fig. L.5.24.
Van de vierhoeken in deze figuur hebben nrs. 6433 en 6463 
(beide gevonden in laag C) min of meer parallelle zijden 
(het verschil bedraagt minder dan vijf graden) zodat deze 
als rombische vierhoeken zijn aan te merken. Bij nr. 6981 
(uit laag A) is het verschil groter zodat hierop de benaming 
romboïde van toepassing is.

Het grootste deel van de vierhoeken wordt gevormd door de 
trapezia en trapezoïden met hoeken kleiner dan 85 graden. 
Samen betreft het (exclusief de zeer smalle trapezoïden) 42 
exemplaren (78%), waarvan 15 symmetrische en 27 asym-
metrische. Nagenoeg alle exemplaren hebben ten minste 
één zijde in het gedeelte tussen 65 en 85 graden; slechts 
drie34 hebben aan beide zijden een hoek kleiner dan 65 gra-
den (fig. L.5.25).
Van deze artefacten is nr. 6415 gevonden onderin laag C, 
de andere exemplaren komen uit laag B. Alleen nr. 6905 is 
asymmetrisch.

33 ν = 3, Χ2 = 8,36, P = 0,039
34 Of nr. 6905 hier thuis hoort is onzeker; het grootste gedeelte van de 

rechterzijde (het breukvlak van de pseudo-burijn) heeft een hoek gro-

Fig. L.5.23 – Selectie uit de trapezoïden met een rechte hoek.

6500 6712 6731
6549

6371
6415

6905

6463
6433 6981

Fig. L.5.24 – Rombische en romboïdale vierhoeken.

Fig. L.5.25 – Trapezoïden met twee hoeken kleiner dan 65 graden.

6385
6549 6806 6974

Fig. L.5.26 – Selectie uit de trapezoïden met één hoek kleiner en één hoek groter dan 65 graden.

ter dan 65 graden, maar omdat langs de basishoek de zijde dieper is 
geretoucheerd heeft deze zijde als geheel een kleinere hoek.
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Van de 13 trapezoïden met één hoek kleiner dan 65 graden 
en de andere hoek tussen 65 en 85 graden (zie fig. L.5.26) 
zijn er twee symmetrisch (nrs. 6549 en 6974). Drie van 
deze vierhoeken komen uit laag C, lagen A en B hebben er 
elk vijf opgeleverd.

De meest voorkomende categorie ten slotte is de groep van 
vierhoeken die aan beide zijden een hoek kennen tussen 65 
en 85 graden. Hiervan zijn er 12 symmetrisch (zie fig. 
L.5.27), de overige 15 exemplaren zijn asymmetrisch van 
vorm (zie fig. L.5.28).

De symmetrische trapezia zijn in gelijke aantallen verdeeld 
over lagen A en B. Tien van de vijftien asymmetrische tra-
pezoïden zijn geborgen uit laag B, terwijl lagen C en A er 
respectievelijk twee en drie hebben prijsgegeven.

Het zou mogelijk zijn de vierhoeken nog verder te typeren 
op grond van kenmerken als de locatie van de scherpste 
hoek (links c.q. rechts of proximaal c.q. distaal), de plaats 
van de retouche (dorsaal, ventraal of tweezijdig), of de be-
werkingsaard van de zijden (geheel dan wel gedeeltelijk ge-
retoucheerd). Deze factoren kunnen van belang zijn bij ge-

6458 6580
6591 6854

6381 6466 6479 6869

6373
6476 6520 6579

6319 6488 6824 6873

6464 6499 6711 6949

68596520 6885 6768
6864

Fig. L.5.27 – Selectie uit de trapezia s.s. met twee hoeken tussen 65 en 85 graden.

Fig. L.5.28 – Selectie uit de trapezoïden s.s. met twee hoeken tussen 65 en 85 graden.

Fig. L.5.29 – Selectie uit de vierhoeken met concave zijden.

Fig. L.5.30 – Mogelijke trapezoïden, met enkelzijdige retouche.

Fig. L.5.31 – Mogelijke trapezoïden, hetzij gebroken, dan wel enkelzijdig geretoucheerd.

Fig. L.5.32 – Mogelijke trapezoïden, gebroken.
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detailleerd onderzoek van een vindplaats, bijvoorbeeld om 
op basis van ‘persoonlijke stijlen’ een anderszins homogene 
verspreiding te kunnen differentiëren. Aangezien voor een 
afvallaag zo’n onderzoek niet als zinvol wordt gezien zijn de 
genoemde factoren (niet van primair belang voor de functie 
van het werktuig) voor dit assemblage niet meegenomen. 
Hier wordt alleen gewezen op het relatief veelvuldig voor-
komen van vierhoeken met één of twee concave zijden (zie 
fig. L.5.29).
Concave zijden komen zowel voor aan de proximale als de 
distale zijde van de kling en zowel aan de zijde met de meest 
scherpe als de meest stompe hoek. Daarom lijkt het aan-
brengen van een concave zijde niet primair een functie van 
de vervaardigingstechniek, maar een persoonlijke keuze 
van de maker. De verdeling van dergelijke vierhoeken (niet 
afgebeeld) is homogeen; er bestaat geen stratigrafische 
trend van toe- of afname ten opzichte van rechte zijden.

Ten slotte bestaat er nog een aantal artefacten die mogelijk 
bij de vierhoeken horen, maar die moeten worden inge-
deeld bij de afgeknotte klingen omdat slechts één geretou-
cheerde zijde aanwezig is. Van vier exemplaren is duidelijk 
dat de overliggende zijde nooit is geretoucheerd, maar de 
artefacten zouden op grond van hun vorm als trapezoïde 

gebruikt kunnen zijn (fig. L.5.30). In de meeste gevallen 
echter bestaat de ongeretoucheerde zijde uit een breuk, 
waarbij de ontbrekende overliggende zijde geretoucheerd 
had kunnen zijn. Ook hier kan een deel zonder meer in de 
huidige vorm als vierhoek gediend hebben (fig. L.5.31) 
maar de meerderheid van de onderhavige exemplaren is dui-
delijk afgebroken van een oorspronkelijk groter artefact (fig. 
L.5.32).
Van de artefacten in fig. L.5.30 is nr. 6319 gevonden in laag 
C, nr. 6488 in laag B en de beide andere exemplaren moe-
ten mogelijk worden opgeteld bij de trapezoïden van laag 
A.
Naast de mogelijke vierhoeken van fig. L.5.31 bevinden 
zich binnen de vondsten nog zeven klingfragmenten met 
afknotting die een trapezoïdale vorm hebben. Eén daarvan 
zou bij de zeer smalle trapezoïden kunnen horen (de lengte 
bedraagt meer dan 21⁄2 maal de breedte), gevonden in laag 
A. De overige exemplaren zijn gelijkelijk verdeeld over la-
gen A en B.
Er zijn 18 gebroken artefacten met afknotting gevonden, 
waarvan fig. L.5.32 een selectie toont. Indien deze de res-
ten zijn van vierhoeken dan zou het aantal in laag C drie 
meer bedragen, terwijl de aantallen in lagen B en A met res-
pectievelijk elf en vier zouden worden verhoogd.

6052 6259
6297

643367496537

6905

6733
6529

704068666465

Laag C

Laag D-E

Laag B

Laag A

Fig. L.5.33 – Selectie uit de transversale pijlsneden.
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Transversale pijlsneden
Dit type (ook wel ‘hoge vierhoeken’ genoemd) is met 25 
exemplaren verhoudingsgewijs ruim vertegenwoordigd, 
waarbij ze in alle stratigrafische eenheden zijn teruggevon-
den. In fig. L.5.33 is een selectie van deze pijlsneden afge-
beeld, gescheiden naar laag (van de bovenste drie artefac-
ten hoort nr. 6052 bij laag E, en nrs. 6259 en 6297 bij laag 
D).
In deze figuur valt op dat de geretoucheerde zijden van de 
jongere artefacten meer concaaf zijn dan de oudere. Om 
deze trend te visualiseren is van ieder artefact aan beide zij-
den de mate van uitholling bepaald, door de diepte van de 
uitholling te delen door de lengte van de zijde35 (vermenig-
vuldigd met 100%). In fig. L.5.34 zijn de resultaten uitge-
zet in een histogram waarin een duidelijke tweetoppigheid 
te zien is.
De eerste top, rond 0%, geeft het aantal min of meer rechte 
zijden aan, terwijl de tweede top aangeeft dat van de con-
cave zijden een krommingsratio van ongeveer 10% relatief 
vaak voorkomt. Om de artefacten uit de verschillende stra-
tigrafische eenheden met elkaar te kunnen vergelijken is de 
verdeling der zijdekrommingen vereenvoudigd. Daartoe 
zijn drie klassen onderscheiden36:
– nagenoeg recht (0–5%);
– relatief geringe kromming (5–10%);
– relatief sterke kromming (>10%).

In fig. L.5.35 wordt de verdeling getoond van de drie ge-
noemde klassen per stratigrafische laag. De trend van 
steeds sterker concave zijden in de hogerliggende eenheden 
komt hier zeer duidelijk naar voren, ook al zijn de aantallen 

in de hogere lagen gering. Vergelijking met het gevondene 
ten aanzien van de trapezoïden maakt duidelijk dat dit niet 
een algemene trend is voor alle vierhoeken, maar dat deze 
specifiek bij de transversalen tot uitdrukking komt.
Een andere trend in fig. L.5.33 is de toenemende hoogte 
van de transversalen in de hogere lagen; in laag A bedraagt 
de gemiddelde hoogte 14 millimeter, om in lagen B en C 
toe te nemen tot 16 en 21 millimeter. De enige complete 
exemplaren in lagen D en E meten respectievelijk 24 en 21 
millimeter.
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Fig. L.5.34 – Aantal artefactzijden per uithollingsratio. 
Van ieder artefact zijn beide zijden in de figuur opgenomen.

35 In plaats van een uitholling/lengte-ratio had de mate van kromming 
ook aangeduid kunnen worden met behulp van de straal van de cirkel 
langs de concave zijde. Deze straal is echter te berekenen als een direc-
te functie van de genoemde variabelen (zie onder) zodat dezelfde ver-
deling ontstaat, zij het met een sinusoïde schaalfactor. Hier is de voor-
keur gegeven aan de eenvoudige ratio, omdat deze het dichtst bij de 
originele metingen staat en daardoor makkelijker in relevante klassen 
in te delen is met inachtname van de meetresolutie. Indien men echter 
voor vergelijkbaar onderzoek de cirkelstraal wil gebruiken kan men die 

berekenen met behulp van de volgende functie:
 r = (0,25a2 + b2) / 2b
waarbij:
 a = lengte van de zijde;

b = uitholling van de concave zijde;
r = straal van de cirkelboog door de concave zijde.

36 Waarschijnlijk zijn er betere scheidingspercentages van de krommings-
waarden te vinden dan de hier genoemde, maar het aantal artefacten 
is te gering om op statistische wijze tot betere klassen te komen.
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Fig. L.5.35 – Verdeling van de krommingen naar stratigrafi-
sche positie.
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Fig. L.5.36 – Hoogtes van de transversalen, en de verdelingen 
per laag (bij de aantallen zijn de mogelijke transversalen tussen 
haakjes aangegeven).

Om deze trend nader te onderzoeken zijn in fig. L.5.36 de 
hoogtes in een histogram uitgezet. Hierin is een duidelijke 
tweetoppigheid te zien waarvan de scheiding bij ongeveer 
15 millimeter ligt. De stratigrafische verdeling van de groe-
pen met hoogtes kleiner en groter dan die grenswaarde 
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toont een sterke toename van het aantal hoge transversalen 
met het klimmen in de stratigrafie.
Een laatste trend is de verandering van basisvorm voor de 
pijlsneden; in eenheid A is 80% gemaakt van klingen 
(waarvan ten minste één, nr. 6465, met behulp van de 
pseudoburijntechniek), in eenheid B is dit nog maar 56%, 
terwijl in eenheden C–E alle artefacten uit afslagen zijn ge-
vormd.
De drie genoemde trends zijn waarschijnlijk onderling ge-
relateerd; door de toename van het gebruik van afslagen als 
basisvorm voor de transversalen, die over het algemeen 
breder zijn dan klingen, neemt ook de hoogte van de vier-
hoeken toe. Omdat hierdoor de totale omvang van de vier-
hoeken, bij constante breedte, ook zou toenemen, worden 
de pijlsneden zwaarder. Eén van de opties om dit mogelijk 
negatieve effect tegen te gaan is de uitholling van de zijden; 
hierdoor blijven de globale afmetingen gelijk maar wordt 
het gewicht verminderd.
Evenals bij de trapezoïden zal er een aantal gebroken exem-
plaren bestaan, maar hiervan is het vaak onduidelijk of het 
om trapezoïde of transversale vierhoeken gaat; omdat het 
immers gebroken exemplaren betreft kan de verhouding 
tussen hoogte en breedte (meestal) niet worden bepaald. 
Op grond van hun vorm echter lijken de drie artefacten van 
fig. L.5.37 eerder bij de transversalen te horen dan bij de 
trapezoïden, waarbij nrs. 6420 en 6741 mogelijk als enkel-
zijdig geretoucheerde vierhoeken kunnen hebben volstaan.

ken of een breukvlak intentioneel (vormend) is of later ont-
staan (bijvoorbeeld als beschadiging door gebruik).
In het onderzochte vondstmateriaal bevinden zich elf pseu-
doburijnen (zie fig. L.5.39). Opvallend zijn nrs. 6724 en 
6951, waarbij de bedoelde breuk is mislukt, en nr. 6897 die 
is omgevormd tot een schrabber. Gezien de observaties in de 
voorgaande paragrafen dat klingen mettertijd plaatsmaken 
voor afslagen, en de pseudoburijntechniek alleen op klin-
gen wordt toegepast, wekt het geen verbazing dat de pseudo-
burijnen laag in de stratigrafie zitten; acht exemplaren zijn 
gevonden in laag A en twee in laag B. Eén exemplaar komt 
eveneens uit het zandpakket, maar de stratigrafische posi-
tie daarbinnen is onbekend.

6741
6420 6425

Fig. L.5.37 – Mogelijke transversalen.

Nrs. 6420 en 6425 zijn aangetroffen in laag C terwijl nr. 
6741 in laag B te voorschijn is gekomen. Ook voor deze mo-
gelijke vierhoeken geldt dat zij, vanwege het ontbreken van 
de tweede geretoucheerde zijde, in principe bij de afgeknot-
te klingen moeten worden ingedeeld.

L.5.4 Pseudoburijnen

Hoewel zij functioneel niet bij de pijlbewapeningen horen 
worden de pseudoburijnen (ook wel pseudostekers of mi-
croburijnen genoemd) toch in dit hoofdstuk behandeld. 
Het voorkomen ervan hangt nauw samen met de vervaardi-
ging van pijlbewapeningen, waarbij het een afvalproduct 
vormt na de breuk van de kling37. Hierbij wordt op één of 
twee plaatsen op de kling een diepe inkeping gemaakt 
waarna de uiteinden van de kling gemakkelijker en gericht 
kunnen worden afgebroken (fig. L.5.38).

De herkenning van de pseudoburijntechniek op werktuigen 
wordt bemoeilijkt als het breukvlak op het werktuig verder 
wordt geretoucheerd. Verder is het soms moeilijk uit te ma-

37 Voor zover bekend wordt de techniek alleen toegepast bij pijlbewape-
ningen, hoewel ook stekers of boren op dezelfde wijze zouden kunnen 
worden gemaakt.

Fig. L.5.38 – Pseudoburijntechniek.
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Fig. L.5.39 – Selectie uit de pseudoburijnen.

Om de vergelijking tussen techniek en stratigrafie nader uit 
te werken zijn de pijlbewapeningen nagelopen op de ge-
bruikte vormingstechniek. In fig. L.5.40 is voor elke laag 
de verhouding aangegeven tussen de aantallen exemplaren 
waarvoor met zekerheid of grote waarschijnlijkheid de 
pseudoburijntechniek is toegepast, waarvoor de techniek 
mogelijk is toegepast, of waarvan het zeker of aannemelijk 
is dat deze niet is gebruikt. Om deze grafiek inzicht te laten 
geven in het relatieve belang van de techniek in de totale 
productie van pijlbewapeningen zijn hierin alle pijlspitsen 
en -sneden opgenomen, ook diegene die zijn gemaakt van 
een afslag (het aandeel klingen is eveneens in de grafiek 
aangegeven).
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L.5.5 Conclusies ten aanzien van de 
pijlbewapeningen

Met 160 artefacten (inclusief de mogelijke exemplaren) 
vormen de pijlbewapeningen een relatief grote categorie 
binnen de werktuigen; van het totaal aan geretoucheerde 
werktuigen laat zich bijna twaalf procent als pijlspits of 
-snede determineren. Bij de verhoudingen per laag (zie fig. 
L.5.41) blijkt het percentage in laag B hoger dan in laag A, 
om vervolgens weer af te nemen in de hogere lagen38.

een zwaartepunt in de stratigrafische positie aan te geven. 
In laag A worden de ‘mogelijke spitsen met oppervlakte-
retouche’ aangetroffen.39 Van de twee zekere typen bevinden 
de exemplaren van het lange en slanke type zich voorname-
lijk in laag B, en de gedrongener varianten in laag C. In la-
gen D en E zijn geen spitsen met oppervlakteretouche ge-
vonden. Gezien de relatieve toename van deze groep ten 
opzichte van de overige spitsen, en ook ten opzichte van de 
pijlsneden, wordt aangenomen dat dit ontbreken het gevolg 
is van de kleine aantallen; in de assemblages waarvan de 
vondsten van lagen D en E deel uitmaken zouden zeker 
spitsen met oppervlakteretouche worden verwacht.

Ook van de microlithische spitsen zijn drie verschillende 
typen teruggevonden. De verdeling van de B-, D- en drie-
hoekige spitsen toont geen successie als bij de spitsen met 
oppervlakteretouche; alle drie zijn het sterkst vertegenwoor-
digd in de onderste lagen. De D-spitsen nemen het snelst in 
aantal af; laag A bevat zes exemplaren en lagen B en C elk 
nog slechts één. De B-spitsen zijn, na zeven exemplaren in 
laag A, met een aantal van acht in laag B nog steeds ‘ruim’ 
vertegenwoordigd; ook hier is met nog slechts één exem-
plaar in laag C een duidelijke afname waarneembaar. Van 
de driehoekige spitsen is de stratigrafische verdeling minder 
duidelijk, vanwege het lage aantal van maar vier vondsten. 
Een onderverdeling van dit type in een gelijkbenige en een 
ongelijkbenige variant blijkt (bij dit lage aantal) geen ver-
schuivingen binnen de stratigrafie op te leveren.
Net als bij de spitsen met oppervlakteretouche zijn er geen 
exemplaren gevonden in de hoogste lagen. Vanwege de af-
name van de microlithische spitsen in lagen B en C wordt 
verwacht dat de assemblages waarvan de vondsten in lagen 
D en E deel uitmaken ook nauwelijks of geen microlithi-
sche spitsen bevatten.

Vierhoekige pijlsneden
De eerste scheiding die kan worden aangebracht binnen de 
vierhoeken is die in trapezoïdale en transversale pijlsneden. 
In paragraaf L.5.3 is al gewezen op de relatieve toename 
van de transversalen binnen de stratigrafie; ook als alle mo-
gelijke vierhoeken in de verdeling worden betrokken blijft 
dit beeld bestaan (fig. L.5.43).
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Fig. L.5.40 – Gebruik van de pseudoburijntechniek bij de 
fabricage van pijlbewapeningen.
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Fig. L.5.41 – Percentage pijlspitsen en -sneden.

Omdat deze groep zich goed laat scheiden in aparte typen 
zijn van veel van de afzonderlijke typen de totale aantallen 
zo klein dat interpretaties van verticale verdelingen worden 
bemoeilijkt; in veel gevallen kan alleen worden gewezen op 
(mogelijke) trends.

Spitsen
De spitsen laten zich in twee groepen scheiden; spitsen met 
oppervlakteretouche en microlithische spitsen. Deze schei-
ding komt in grote lijnen overeen met de gebruikte basis-
vormen; de spitsen met oppervlakteretouche zijn voorna-
melijk vervaardigd uit afslagen, terwijl bij de microlithische 
spitsen klingen de meerderheid van de basisvormen uitma-
ken. De verhouding tussen deze twee groepen (fig. L.5.42) 
toont een relatieve afname van het aandeel microlithische 
spitsen, hetgeen overeenkomt met de algemene afname van 
het gebruik van klingen (zie hoofdstuk L.4).

De spitsen met oppervlakteretouche laten zich onderverde-
len in drie typen, waarvan het bij elk type mogelijk is om 

A
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D

E

microlithisch

oppervlakte-
retouche

n=0

n=0

n=17

n=14

n=7

Fig. L.5.42 – Verhouding tussen spitsen met oppervlakteretou-
che en microlithische spitsen.

38 Ook als de werktuigen met slechts gebruiksretouche in de referentiever-
zameling worden betrokken blijft hetzelfde beeld zichtbaar, zij het met 
iets lagere percentages in alle lagen.

39 Dit slanke type is het enige dat mogelijk van klingen zou kunnen wor-
den vervaardigd, beide gevonden exemplaren kennen echter een (kling-
vormige) afslag als basisvorm.
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Aangezien de trapezoïdale vierhoeken al in laag C duidelijk 
in absoluut aantal (en ook in verhouding) teruglopen, en 
deze categorie met 88 exemplaren zeker niet klein te noe-
men is, kan worden aangenomen dat het ontbreken ervan 
in lagen D en E in overeenstemming is met de werkelijk-
heid, ongeacht het geringe aantal vondsten in die lagen.

met een rechte of met een stompe hoek; ook deze zijn nau-
welijks in laag A teruggevonden maar maken in lagen B en 
C een toenemend aandeel uit van het spectrum.

Dit werpt de vraag op of de scheiding van vierhoeken in 
subtypen (niet alleen op basis van de zijdehoeken binnen 
de groep van trapezoïden in dit rapport, maar ook het 
gangbare onderscheid van rechthoekige en romboïde tra-
pezoïden) wel typologisch relevant is. Mogelijk betreft het 
in alle gevallen slechts willekeurige variaties op een ‘stan-
daardvorm’, welke bestaat uit een vierhoek met een breedte 
ongeveer 11⁄2 maal zo groot als de hoogte, met zijden die een 
hoek tussen 65 en 85 graden met de snede maken, waarbij 
de hoeken neigen naar symmetrie (zie fig. L.5.20). Of de 
relatieve toename in afwijkingen van de ‘standaardvorm’ 
eigen is aan de onderhavige assemblages of een mogelijk al-
gemeen verschijnsel is voor de betreffende periode kan pas 
worden vastgesteld als meer (grote) assemblages op metri-
sche kenmerken worden onderzocht.

Net als bij de trapezoïden wordt bij de transversale vierhoek 
in de hogere lagen in toenemende mate afgeweken van een 
‘standaardvorm’. Deze afwijkingen uiten zich in de eerste 
plaats in het toenemend gebruik van afslagen in plaats van 
klingfragmenten als basisvorm van de pijlbewapeningen, 
met daaraan deels gerelateerd toenemende hoogtes van de 
artefacten en sterkere uitholling van de zijden. Indien per 
laag deze factoren samen worden genomen wordt een trend 
zichtbaar als in fig. L.5.45.

Fig. L.5.43 – Verhouding tussen transversale en trapezoïdale 
pijlsneden (exclusief de zeer smalle vierhoeken). De ‘mogelijke’ 
exemplaren zijn met lichte tinten aangegeven.
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Fig. L.5.44 – Verdeling van de typen trapezoïde vierhoeken per 
laag. De gegeven percentages zijn ten opzichte van het totaal 
van de betreffende laag, inclusief de mogelijke vierhoeken.

De onderverdelingen binnen de groep van trapezoïdale vier-
hoeken heeft als negatief effect dat de aantallen per subtype 
zo klein worden dat zowel stratigrafische verdelingen als 
verhoudingen binnen een laag moeilijker herkenbaar zijn. 
Toch zijn er in fig. L.5.44 enkele patronen zichtbaar.
De eerste grafiek in de figuur geeft het aandeel ‘normale’ 
(dat wil zeggen meest voorkomende) trapezoïden weer. Deze 
worden met name gevonden in lagen A en B. De verdeling 
van trapezoïden met één hoek scherper dan 65 graden toont 
al een relatieve toename in laag C, terwijl de weinige exem-
plaren met een scherpe hoek aan beide zijden hoofdzakelijk 
in de hogere eenheden van het zandpakket gevonden zijn. 
Vergelijkbaar hiermee zijn de verdelingen van trapezoïden 
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Fig. L.5.45 – Morfologie van transversale vierhoeken. Van 
elke laag zijn de percentages van de drie in de tekst genoemde 
morfologische elementen samengenomen en gemiddeld.

Als ‘regelmatig’ zijn beschouwd: het gebruik van klingen (in 
plaats van afslagen), relatief geringe artefacthoogtes (≤ 15 
mm) en geringe uithollingen (≤ 5%). Zoals ook de afzon-
derlijke verdelingen van de genoemde factoren duidelijke 
trends toonden is vanzelfsprekend in de samengestelde ver-
deling eveneens een duidelijk verloop zichtbaar. Deze is 
echter, omdat de genoemde factoren niet altijd op één arte-
fact eenzelfde waarde hebben, geleidelijker dan in elk van 
de afzonderlijke grafieken.

Het algemene patroon binnen de pijlbewapeningen is dat 
vooral in laag A typen voorkomen die direct voortkomen 
uit de Mesolithische traditie. Ook in laag B komen deze ty-
pen nog veel voor, maar zij vertonen al meer afwijkingen 
van wat wordt gezien als ‘standaardvormen’. Dit uit zich 
met name in de toename van het gebruik van afslagen als 
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basisvorm, hetgeen wordt gereflecteerd in de afname van 
het aantal pseudoburijnen die duidelijk zijn gerelateerd aan 
het gebruik van klingen. Deze trend zet zich door vanaf 
laag C, waarbij de klingen en de daaraan gerelateerde typen 
(microlithische spitsen en trapezoïden) uit het spectrum 
verdwijnen om plaats te maken voor pijlbewapeningen op 
afslag (spitsen met oppervlakteretouche en ‘onregelmatige’ 
transversalen).

L.6 Bijlen en pièces esquillées

In dit hoofdstuk worden de bijlen en beitels beschreven, 
waarbij het onderscheid tussen de beide functioneel ver-
schillende werktuigcategorieën niet altijd duidelijk is; bij de 
geslepen en/of gepolijste artefacten wordt het onderscheid 
gemaakt op grond van de afmetingen van het werktuig, 
waarbij de smalle exemplaren (met een snede meestal smal-
ler dan twee centimeter) tot de beitels worden gerekend en 
de bredere exemplaren tot de bijlen.40 Van deze categorie 
werktuigen zijn alleen (voornamelijke kleine) fragmenten 
teruggevonden zodat een dergelijk onderscheid niet moge-
lijk is. Bij de niet-geslepen varianten (kern- en afslagbijlen, 
waarbij de laatste in het assemblage ontbreken, en pièces 
esquillées) is een dergelijke scheiding niet aan te brengen. 
De interne variatie in vormen is zeer groot, terwijl de afme-
tingen min of meer continu zijn verdeeld. De pièces esquil-
lées lijken ten opzichte van de kernbijlen echter meestal 
kleiner, zodat als men al een onderscheid zou willen maken 
deze eerder bij de beitels gerekend zouden kunnen worden, 
en de kernbijlen eerder tot de eigenlijke bijlen.41

De bovengenoemde typen worden daarom als één werk-
tuigcategorie beschouwd, omdat deze werktuigen een min 
of meer vergelijkbare functie hebben; de relatief grove be-
werking van (vooral) hout. De tabel in fig. L.6.1 geeft de 
gevonden aantallen weer.

De kernbijlen en pièces esquillées zijn soms moeilijk te her-
kennen; misschien zijn enkele niet herkende exemplaren 
nog bij de kernen ingedeeld. De genoemde aantallen zijn 
daarom slechts van voorlopige aard; na inspectie van de 
kernen zullen naar verwachting zowel de kernbijlen als de 
pièces esquillées een hoger aantal krijgen.

L.6.1 Gepolijste bijlen

De makkelijkst te herkennen categorie onder de bijlen 
wordt gevormd door de geslepen en eventueel gepolijste ar-
tefacten42. De artefacten kennen een glad maar dof opper-

vlak, waarop vaak de striaties van het slijp- of polijstproces 
zichtbaar zijn. Bij de kleine fragmenten kan uit de richting 
van deze striaties de lengterichting van de bijl worden afge-
leid, hetgeen soms kan helpen om het bijltype vast te kun-
nen stellen.

40 Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijlen, hakken en dissels.
41 Enkele kernbijlen hebben echter zulke kleine afmetingen (ongeveer 21⁄2 

centimeter) dat het maar de vraag is of deze exemplaren daadwerke-
lijk als bijlen zijn gebruikt.

42 Hier wordt onderscheid gemaakt tussen slijpen (het scherpen van de 
snede) en polijsten (het gladden van het oppervlak). Bij het afgebeelde 
exemplaar is het onderscheid redelijk goed te zien; de snede is relatief 
glad geslepen, terwijl het oppervlak van het lichaam van de bijl hoofd-

geslepen bijlen
kernbijlen
pièces esquillées

type

22
9

21

aantal

Fig. L.6.1 – Aantallen bijlen en beitels. Van de geslepen bijlen 
zijn twee exemplaren vervaardigd van ander materiaal dan 
vuursteen.

zakelijk bestaat uit (licht afgegladde) ‘peckmarks’. Bij vuurstenen bij-
len komt het zelden voor dat een exemplaar wel geslepen maar niet ge-
polijst is. Omdat alle artefacten in deze groep in ieder geval een gesle-
pen snede hebben zou de groep het beste als ‘geslepen bijlen’ kunnen 
worden benoemd. Omdat echter meestal slechts fragmenten worden ge-
vonden, en de kans groter is dat de sporen op deze fragmenten van po-
lijsting afkomstig zijn dan van slijping, wordt hier de term ‘gepolijste 
bijl(fragment)en’ aangehouden.

6469

Fig. L.6.2 – Geslepen bijl van kwartsiet.

Tussen de vondsten van werkput 1989-17 bevinden zich 
geen hele of nagenoeg complete exemplaren uit vuursteen 
waarvan de vorm herkenbaar is; de enige aanduidingen ten 
aanzien van de bijlvormen worden gevonden in convexe op-
pervlakken, die duiden op min of meer ovale doorsneden, 
en gefacetteerde zijden, die wijzen op een afgeplatte zijkant 
van de bijl. Eén en ander doet vermoeden dat de vuurste-
nen bijlen qua vorm gelijk aan of vergelijkbaar zijn met de 
kwartsieten bijl in fig. L.6.2 (waarvan waarschijnlijk de hiel 
ontbreekt).
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Er is nog een tweede nagenoeg complete bijl gevonden (ook 
van dit exemplaar ontbreekt waarschijnlijk de hiel), ver-
vaardigd uit biotiet (Aalbersberg 1995, 15), met afmetin-
gen van 79, 59 en 33 millimeter in lengte, breedte en dikte, 
waarbij de afstand tussen snijvlak en ‘dorsaal’ vlak twee 
maal zo groot is als de afstand tussen snijvlak en ‘ventraal’ 
vlak. Dit exemplaar heeft daarmee een nog sterker afgeplat 
ovale doorsnede dan nr. 6469 in fig. L.6.2. Beide exempla-
ren zijn afkomstig uit laag B.
Het is opvallend, maar goed verklaarbaar, dat van de vuur-
stenen bijlen in tegenstelling tot de natuurstenen bijlen 
geen complete exemplaren zijn gevonden; de onbruikbaar 
geraakte vuurstenen bijlen dienen vaak als grondstof voor 
nieuwe artefacten en zullen daarom vaker worden gefrag-
menteerd. Afgedankte natuurstenen werktuigen worden 
vrijwel nooit als grondstof gebruikt, zodat een verbruikte 
bijl in zijn geheel kan worden afgedaan als afval. Aalbers-
berg (1995, 15) beschrijft verder nog een aantal fragmenten 
met slijpsporen als mogelijke bijlfragmenten, maar omdat 
zowel de gesteentesoorten als de sporen overeenkomen met 
die van slijpstenen, die veel talrijker zijn dan bijlen, is het 
waarschijnlijker dat het fragmenten betreft van slijpstenen. 
Zij worden hier buiten beschouwing gelaten.

Gebruikte grondstof
De gepolijste bijlen vormen de enige categorie binnen het 
vuursteen waarvan zeker is dat (het grootste deel van) het 
materiaal geïmporteerd is. Slechts twee fragmenten met 
polijstsporen (één in laag A en één in laag B) zijn van bruin-
grijze, zeer fijnkorrelige en transparante vuursteen die niet 
te onderscheiden is van lokaal morene-materiaal. De 
grondstofkenmerken van de overige vuursteensoorten lo-
pen zeer uiteen, met als enige overeenkomst dat het steeds 
opake, matig grofkorrelige vuursteen betreft. De met vijf 
fragmenten grootste herkenbare groep wordt gevormd door 
oranjebruine vuursteen met blauwgrijze minuscule insluit-
sels, waarschijnlijk afkomstig uit de omgeving van Lous-
berg43. Van de overige soorten zijn de herkomstgebieden 
vooralsnog onbekend, het materiaal dient nog nader te wor-
den bekeken en vergeleken.
Vervolgens is bij een deel van de overige vondsten gekeken 
of zich hiertussen artefacten bevinden van die grondstoffen 
waaruit de bijlen zijn vervaardigd. Dit was bij slechts twee 
artefacten het geval44 (van de meer dan 1000 bekeken arte-
facten); beide uit de bovengenoemde oranjebruine vuur-
steen, beide uit laag C en beide geretoucheerd. Eén daar-
van betreft een transversale pijlsnede (nr. 6385, afgebeeld 
in fig. L.5.26), de ander is een burijnafslag45. Verdere ana-
lyse van de steensoorten zal waarschijnlijk nog wel enkele 
artefacten opleveren die van importmateriaal zijn vervaar-
digd.

De voorlopige aantallen geven een trend van toename bin-
nen de lagen in het samengestelde zandpakket weer; in laag 
A zijn vier fragmenten van gepolijste bijlen gevonden, in 
laag B negen (waaronder de twee natuurstenen bijlen) als 
ook in laag C (waarbij dit getal, vanwege de kleinere 
vondstverzameling, een relatief hoger aandeel binnen het 
assemblage weerspiegelt). Laag D heeft er ten slotte nog 
één opgeleverd; hoewel de vondstaantallen gering zijn is dit 
minder dan zou worden verwacht. Mogelijk betekent dit 
een daadwerkelijke afname van het aantal gepolijste bijlen, 
maar een dergelijke conclusie heeft gezien het kleine assem-
blage weinig zeggingskracht.

L.6.2 Kernbijlen

Omdat kernbijlen vaak moeilijk zijn te herkennen is het 
meest duidelijke exemplaar, nr. 6956 in fig. L.6.3, als refe-
rentieartefact gebruikt. Dit betreft een volledig gepatineerd 
artefact uit laag A, dat waarschijnlijk te dateren is als mid-
denmesolithisch. 

Fig. L.6.3 – Volledig gepatineerde kernbijl.

43 De determinatie van het herkomstgebied is gedaan door een mij bij 
naam onbekende passant; het is daarom helaas niet mogelijk een per-
soonlijke verwijzing te geven.

44 Er zijn veel meer stukken gevonden die van opake, vrij grofkorrelige 
vuursteen zijn vervaardigd, maar geen van die exemplaren is wat be-
treft de materiaalkenmerken direct vergelijkbaar met de artefacten met 
polijstsporen. Omdat alleen van de gepolijste werktuigen is aangeno-

men dat de kans groot is dat zij geïmporteerd zijn, en binnen de mo-
renevuursteen ook opake grofkorrelige vuursteen wordt gevonden, zijn 
de soorten waarop geen polijstsporen aangetroffen zijn voorlopig buiten 
beschouwing gelaten.

45 Dit geeft aan dat gebruik van burijnen en geslepen bijlen in hetzelfde 
assemblage kunnen voorkomen.

Kenmerkende elementen aan dit werktuig zijn de bifaciale 
bewerking, het gebruik van de tranchettechniek (het ver-
vaardigen van een scherpe snede door middel van een af-
slag in dwarsrichting), de taillering van de zijden (met 
name de retouche aan de rechterzijde van het ‘ventrale’ 
vlak) en de bewerking (retouche en kleine versplintering) 
aan de korte zijde tegenover de snede. Bij de neolithische 
bijlen zijn zelden alle genoemde kenmerken op één en het-
zelfde artefact aanwezig; het is met name dit feit, naast de 
algemeen onregelmatige vorm van de neolithische bijlen, 
waardoor herkenning wordt bemoeilijkt.

Van de kernbijlen in fig. L.6.4 lijkt nr. 6795 (uit laag A) nog 
het meest op het referentie-exemplaar. De enige afwijkin-
gen worden gevonden in de bij benadering ronde omtrek 
die oriëntatie van het artefact bemoeilijkt (de retouche op 

6956
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het ‘ventrale’ vlak is als snede geïnterpreteerd) en het ont-
breken van de tranchettechniek46. Ook nr. 6748 heeft geen 
tranchetsnede; bij dit exemplaar is de snede echter duidelij-
ker door middel van retouche gevormd. Deze retouche is 
vrij vlak en de rand vertoont lichte afsplintering. Verder is 
op dit artefact intensieve taillering aan de zijden herken-
baar, waarmee de bijl een relatief slanke vorm heeft gekre-
gen.
Nr. 6555 ten slotte is een voorbeeld waarbij op de snede zo-
wel hoge retouche (‘dorsaal’) en tranchetafslagen (‘ven-
traal’) zijn toegepast. De zijden en daarmee het grootste 
deel van het oppervlak van dit werktuig zijn onbewerkt; dit 
exemplaar toont dat de term ‘kernbijl’ zeer losjes is ge-
bruikt, aangezien het hier een slechts licht gemodificeerde 
ruwe brok betreft47.

Van de vondsten van werkput 1989-17 zijn negen artefacten 
als kernbijl beschouwd. Laag A bevat vier exemplaren, la-
gen B en C elk twee. De laatste is gevonden in laag E. Het 
voorkomen van het gebruik van de tranchettechniek toont 
geen stratigrafische trend in deze (kleine) verzameling; bij 
de bijlen komen deze weliswaar alleen voor op exemplaren 
uit lagen A en B, maar in laag C is een tranchetafslag zelf 
teruggevonden, wat duidt op de continuering van de tech-
niek.

L.6.3 Pièces esquillées

De werktuigen van het type ‘pièce esquillée’ (ook wel ‘wig’ 
of ‘versplinterd stuk’ genoemd48) zijn nog moeilijker te her-
kennen dan de kernbijlen. De functie van deze werktuigen 
is niet echt duidelijk; vanwege de versplintering aan de 
‘sneden’ kan echter worden aangenomen dat zij voor rela-
tief grove bewerking van vrij weerbarstig materiaal (hout?) 
zijn ingezet. Vanwege de meestal geringere afmetingen ten 
opzichte van de kernbijlen zal het bij dit type eerder om bei-
tels gaan dan om echte bijlen.
In fig. L.6.5 is een voorbeeld gegeven van een pièce esquil-
lée uit het vondstmateriaal van werkput 1989-17. Er bestaat 
geen eenduidige definitie van dit type; eigenlijk is alleen 
het voorkomen van versplintering een vrij algemeen ver-
schijnsel op de betreffende artefacten, hoewel bij sommige 
stukken in plaats van splinters eerder zou kunnen worden 
gesproken van onregelmatige retouche. Exemplaren zijn 
het best herkenbaar als zowel ‘proximaal’ als ‘distaal’, en 
zowel ‘dorsaal’ als ‘ventraal’ sporen van versplintering wor-
den aangetroffen. Een aantal artefacten is echter tot deze 
categorie gerekend als versplintering op slechts één zijde is 
gevonden. In vergelijking tot de kernbijlen zijn de pièces 
esquillées vrij klein (hoewel de grootteverdelingen van bei-
de werktuigtypen overlappen) en de niet al te grillig ge-

Fig. L.6.4 – Selectie uit de kernbijlen. Om de aard en 
intensiteit van de bewerking te verduidelijken zijn 
alleen de afslagnegatieven en natuurlijke oppervlakken 
ingeveerd, en de amorfe breukvlakken niet.

46 Twee kleine afslagen aan de hoeken van de snede op het ‘dorsale’ vlak 
zouden kunnen worden gezien als aanzet tot tranchetafslagen, maar 
vanwege de geringe afmetingen daarvan, en de onduidelijkheid of de 
genoemde zijde inderdaad de snede vormt, is aangenomen dat deze bijl 
geen tranchetsnede heeft.

47 Dit vormt een aanwijzing dat wellicht geen onderscheid gemaakt kan 
worden (in deze periode) tussen kern- en afslagbijlen; voor de ver-
vaardiging van een bijl kan iedere basisvorm worden gebruikt, voor-

6795

6748

6555

opgesteld dat deze aan bepaalde eisen ten aanzien van vorm en om-
vang voldoet. Met name omdat grote afslagen niet veelvuldig voorko-
men worden meer ruwe en amorfe brokken gebruikt. Ter verdere vor-
ming van het artefact kunnen dan rondom enkele afslagen worden 
verwijderd, waardoor de verspreiding van afslagnegatieven het arte-
fact een ‘kernachtig’ uiterlijk geeft.

48 Naar de in de Duitse vakliteratuur gehanteerde benaming ‘ausgesplit-
tertes Stück’, of Engels: ‘splintered piece’.
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vormde exemplaren kennen een bij benadering rechthoe-
kige omtrek. Bewerking van de zijden (door middel van 
retouche) komt voor, evenals gebruikssporen aldaar. Waar-
schijnlijk heeft dit te maken met schachting van het werk-
tuig. Zeker bij de min of meer vierkante of grillig gevormde 
exemplaren kan dit leiden tot twijfel ten aanzien van de ori-
entering van het artefact; het is dan niet meer altijd duide-
lijk welke zijde de ‘snede’ en welke de zijkant vormt.
Omdat pièces esquillées kleiner zijn dan de bijlen komt het 
vaker voor dat exemplaren uit afslagen kunnen worden ge-
maakt, maar meestal bestaan zij uit (licht gemodificeerde) 
amorfe brokken. In totaal zijn er 21 herkend, waarvan lagen 
A en B er elk zes bevatten, laag C zeven en twee in laag D.

L.6.4 Conclusies ten aanzien van bijlen en beitels

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat herkenning van bij-
len en beitels vaak lastig is; door de relatief grove ‘retou-
che’-afslagen (vergeleken met de regelmatig gevormde re-
touche op de artefacten van de meeste andere werktuigca-
tegorieën) ontstaat vaak het uiterlijk van een kern. Dit leidt 
tot de verwachting dat, wanneer de kernen aan een nadere 
analyse zullen worden onderworpen, het aantal bijlen en 
beitels nog zal worden verhoogd. De aantallen in fig. L.6.6 
dienen dan ook te worden gezien als van slechts voorlopige 
aard.

L.7 Boren en burijnen

De boren en burijnen vormen relatief kleine categorieën 
binnen de werktuigen. Zij worden geassocieerd met de be-
werking van harde organische stoffen (hout, bot, gewei), 
waarbij boren worden aangewend bij het maken van kleine 
putjes of gaten, terwijl burijnen worden geïnterpreteerd als 
steekwerktuigen voor het maken van groeven. Omdat de 
globale vorm van de punten van deze werktuigen onderling 
gelijkenissen vertoont kan het echter zijn dat enkele artefac-
ten uit de ene categorie zijn ingezet voor de functie die aan 
de andere categorie is toegeschreven. De tabel in fig. L.7.1 
geeft de aantallen gevonden exemplaren voor de beide 
werktuigcategorieën.

Fig. L.6.5 – Pièce esquillée.
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n=19 kernbijl

gepolijste bijl

Fig. L.6.6 – Verhoudingen van beilen en beitels per laag. Inclu-
sief artefacten van geïmporteerde vuursteen zonder polijstspo-
ren, twee geslepen bijlen van natuursteen, en een tranchetafslag.

Hoewel op grond van de (te) lage aantallen nog geen een-
duidige conclusies ten aanzien van de stratigrafische verde-
ling van de verhoudingen zijn te geven, lijkt in de onderste 
lagen een lichte verschuiving plaats te vinden van kernbij-
len naar geslepen en gepolijste artefacten. Nog minder dui-
delijk is een mogelijke toename van pièces esquillées ten 
opzichte van kernbijlen.

boren
burijnen

categorie

56
7

aantal

Fig. L.7.1 – Aantallen boren en burijnen.

Zowel de boren als de burijnen kunnen worden onderver-
deeld in subtypen; deze zullen in de volgende paragrafen 
worden beschreven.

L.7.1 Boren

De meeste boren zijn vervaardigd door aan beide zijden van 
een puntig gedeelte van een artefact retouche aan te bren-
gen, vaak aan de ene zijde dorsaal en aan de andere zijde 
ventraal, zodat niet alleen de punt versmald wordt maar 
ook een min of meer ronde of trapezoïdale doorsnede van 
de punt ontstaat. Bij (intensief) gebruik van de boor treedt 
zeer karakteristieke slijtage op, waarbij de punt wordt afge-
rond en slijtagesporen (afvlakking van de ‘uitstekende’ de-
len, zoals de ribben van de retouche) rondom de punt ont-
staan. Omdat slijtagesporen op boren vaak sterk zijn ont-
wikkeld kan dit een hulpmiddel zijn bij de toewijzing van 
een werktuig aan een categorie, als op grond van alleen de 
retouche twijfel zou ontstaan (zie bijvoorbeeld D-spitsen in 
hoofdstuk L.5).
Op grond van de vorm van de punt van de boor kunnen 
vier verschillende typen worden onderscheiden. Van ieder 
van de typen, die hieronder zullen worden beschreven, is er 
één afgebeeld in fig. L.7.2.

‘Gewone’ boren.
De grootste groep van de boren heeft een min of meer taps 
toelopend geretoucheerd einde van ongeveer vijf tot tien 
millimeter lengte (zie nr. 6547 in fig. L.7.2). De exacte 
lengte is moeilijk te bepalen, omdat de geretoucheerde zij-
den vaak geleidelijk verbreden tot de gehele breedte van de 
kling of afslag.
De meeste van de onderzochte exemplaren zijn ‘tegenge-
steld’ geretoucheerd, dat wil zeggen dat de ene zijde dor-
sale, en de andere ventrale retouche heeft. Enkele exempla-
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ren zijn aan beide zijden dorsaal geretoucheerd, of slechts 
aan één zijde geretoucheerd waarbij de overliggende zijde 
alleen gebruiksretouche vertoont. Van de 36 ‘gewone’ bo-
ren zijn er 26 van klingen gemaakt, zeven van afslagen en 
drie van amorfe brokken. Er zijn negen exemplaren gevon-
den in laag A, vijftien in laag B en twaalf in laag C.

Priemboren
Boren met een relatief lange en slanke tip worden wel 
priemboren of kortweg priemen genoemd (zie nr. 6560 in 
fig. L.7.2). Een duidelijke definitie van het begrip ‘lange 
tip’ is er niet; hier is voorlopig als grenswaarde een lengte 
van één centimeter genomen, waarbij echter ook hier geldt 
dat de lengte van de eigenlijke boortip moeilijk te meten is 
vanwege de geleidelijke overgang naar de zijde van het arte-
fact.
Net als bij de ‘gewone’ boren bestaat grote variatie in de 
vorming van de tip, waarbij hier één exemplaar is gevonden 
met aan beide zijden zowel dorsale als ventrale retouche. 
De lange ranke tip is het gemakkelijkst aan te brengen als 
de basisvorm al vrij rank is. De meeste priemen worden 
daarom van klingen vervaardigd, slechts één is van een af-
slag gemaakt. Priemen komen relatief weinig voor; lagen A 
en B hebben er ieder slechts twee opgeleverd.

Ruimboren
Boren met een zeer brede tip, of waarbij de tip zich zeer snel 
verbreed, worden ruimboren of kortweg ruimers genoemd 
(zie nr. 6593 in fig. L.7.2). Dat dit type een forser uitge-
voerde variant van de boren is wordt weerspiegeld in de ge-
bruikte basisvormen; klingen worden in het geheel niet ge-
bruikt, zes ruimers zijn op afslagen gemaakt, drie op amor-
fe brokken en één exemplaar op een kern. Dit boortype is 
voornamelijk in laag A gevonden; daarin bevinden zich ze-
ven ruimers, tegenover respectievelijk één en twee exem-
plaren in lagen B en C.

Microboren
Nr. 6841 in fig. L.7.2 representeert een boortype met ex-
treem kleine tip. Dergelijke boren worden microboren ge-
noemd, en zijn vanwege de slechte herkenbaarheid waar-
schijnlijk sterk ondergerepresenteerd in analyses van vuur-
steenassemblages. Zeker als de retouche niet, zoals op het 
afgebeelde exemplaar, alternerend maar enkelzijdig is aan-
gebracht, is herkenning van het type slechts mogelijk als op 

slijtagepatronen wordt gelet. In veel gevallen zullen deze 
boren ten onrechte bij de getande schrabbers (zie hoofd-
stuk L.8) of kerfklingen (zie hoofdstuk L.9) worden inge-
deeld.
In de onderhavige verzameling zijn zes microboren her-
kend; vier op klingen (waarvan één op de lange zijde van 
een kling), één op afslag, één op brok. Drie exemplaren zijn 
in laag A gevonden, één in laag B en twee in laag C.

L.7.2 Burijnen

Burijnen of stekers worden gedefinieerd als werktuigen 
waarvan de functionele zijde bestaat uit een korte snede, 
meestal loodrecht georiënteerd op de richting van het op-
pervlak van het artefact49 (zie fig. L.7.3).
Met in totaal zeven exemplaren vormen burijnen de klein-
ste categorie onder de werktuigen.

De manier waarop de snede kan worden gevormd leidt tot 
onderscheid in verschillende typen, waarvan in het materi-
aal van werkput 1989-17 alleen de typen ‘AA’ en ‘RA’ zijn 
aangetroffen.

AA-burijnen
De typenaam, AA, geeft aan dat dit type is gevormd door 
(ten minste) twee afslagen; zoals nr. 6881 in fig. L.7.3 laat 
zien wordt vanaf de punt naar beide zijden toe een afslag 
verwijderd. Opnieuw aanscherpen van het artefact kan 
eenvoudig geschieden door nieuwe stekerafslagen te verwij-
deren (in tekeningen wordt het aantal zichtbare afslagen 
weergegeven met pijlen). Dat de typering van deze werktui-
gen alleen op basis van afslagen geschiedt betekent niet dat 
de werktuigen niet zouden zijn geretoucheerd; vaak wordt 
de punt voorgevormd door middel van steile retouche en 
ook de zijden zijn vaak geretoucheerd, mogelijk ter bescher-
ming van de hand bij gebruik van het werktuig.
Dit type is met vier exemplaren vertegenwoordigd, waar-
van drie in laag B (inclusief nr. 6841) en één in laag C. Nr. 
6842 in fig. L.7.3 is een vreemde eend in de bijt; de kleine 
stekerafslagen maken het tot een burijn, maar de intensieve 

6547 6560 6593 6841

Fig. L.7.2 – Selectie uit de boren.

49 De enige uitzondering op de oriëntering wordt gevonden op bekstekers, 
die hier niet zijn aangetroffen.
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retouche van de zijden is onkarakteristiek. Het is mogelijk 
dat dit bijvoorbeeld een retouchoir is, waarbij de twee ‘ste-
kerafslagen’ op te top van het artefact beschadigingen zijn 
door gebruik, en niet intentioneel zijn aangebracht. Zonder 
analyse van microscopische gebruikssporen is de functie 
echter niet met zekerheid te bepalen, zodat het exemplaar 
vooralsnog als burijn is beschouwd.

RA-burijnen
In tegenstelling tot het voorgaande type worden de RA-bu-
rijnen gevormd door retouchering aan de ene zijde, en ver-
wijdering van stekerafslagen aan de overliggende zijde (zie 
nr. 7018 in fig. L.7.3). Dit type is met slechts drie stuks in 
het assemblage vertegenwoordigd. Indien de beschrijvin-
gen van twee burijntypen naast elkaar worden gezet rijst de 
vraag of het wel afzonderlijke typen zijn; een AA-burijn 
wordt immers ook veelal, ten minste aan één zijde van de 
punt, voorgevormd door middel van retouche, waarvan la-
ter een stekerafslag is verwijderd. Daardoor zou het kunnen 
worden gezien als een aangescherpte RA-burijn. Als echter 
de stratigrafische verdeling van de burijnen wordt be-
schouwd dan blijken alle RA-burijnen in laag A te zijn ge-
vonden, terwijl de AA-burijnen uit lagen B en C komen. 
Ook al is door de zeer lage aantallen de zeggingskracht ge-
ring, het stratigrafische verschil is opmerkelijk genoeg om 
het onderscheid in typen te handhaven.

Burijn-afslagen
Een enkele maal worden de stekerafslagen tussen het afval 
teruggevonden. In het algemeen zijn deze moeilijk te her-
kennen; eigenlijk alleen als de hoge rand van de (klingvor-
mige) afslag retouche bevat is het duidelijk dat de afslag van 
een werktuig is verwijderd. Zonder de retouche zou het 
even goed om een afslag van een hoekige kernrand kunnen 
gaan. In het assemblage zijn vijf stekerafslagen herkend, 
geen van alle afgeslagen van de gevonden burijnen. Drie 
ervan zijn afkomstig uit laag A (waaronder het in fig. L.7.4 
getekende exemplaar), terwijl lagen B en C er ieder één 
hebben opgeleverd.

L.7.3 Conclusies ten aanzien van boren en burijnen

Opvallend in de verdeling van de boren binnen de strati-
grafie is het ontbreken van deze categorie in lagen D en E. 
Dit is niet geheel terug te voeren op de algemeen lage aan-
tallen artefacten in die lagen; op grond van het percentage 
boren ten opzichte van de overige werktuigen50 zouden er 
in de hoogste lagen nog wel twee of drie verwacht worden. 
Het ontbreken ervan lijkt daarmee te wijzen op het verdwij-
nen van boren uit het gereedschapspectrum.

Fig. L.7.3 – Selectie uit de burijnen.

6919
701868426881

Fig. L.7.4 – Een van de burijnafslagen.

50 Laag C bevat zelfs het hoogste percentage boren (4,4%) van de vonds-
ten uit het samengestelde zandpakket.
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Fig. L.7.5 – Verdeling van boortypen per laag.

Een ander opvallend punt is de verdeling per laag van de 
subtypen, zoals getoond in fig. L.7.5. Uit deze figuur blijkt 
dat de grootste variatie in typen wordt gevonden in laag A, 
terwijl lagen B en C hoofdzakelijk ‘gewone’ boren bevatten. 
Dit verschijnsel laat zich zonder andere aanwijzingen lastig 
interpreteren; voorlopig wordt als mogelijkheid geopperd 
dat de grote variatie in boortypen in laag A een mate van 
doelgerichte vervaardiging en gebruik van boren weerspie-
gelt. De afname in variatie in lagen B en C kan een vermin-
derd belang van boren aangeven, wat in overeenstemming 
zou zijn met de eerder genoemde verwachting (op grond 
van de totale aantallen) dat in de assemblages van de hoog-
ste lagen boren zullen verdwijnen.

Bij de burijnen is reeds het stratigrafische verschil tussen 
AA- en RA-burijnen opgemerkt. Verder lijken ook de burij-
nen, net als de boren, in lagen D en E verdwenen, waarbij 
al in laag C een teruggang is ingezet (en mogelijk al in laag 
B, als de gevonden stekerafslagen worden vertaald in te ver-
wachten burijnen). Bij de burijnen is het ontbreken in de 
hoogste lagen echter nog lastiger te interpreteren; vanwege 
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de zeer lage aantallen zegt de afwezigheid van dit type in de 
kleine vondstverzamelingen van lagen D en E niet veel.

L.8 Schrabbers en messen

In neolithische vuursteenassemblages vormen schrabbers 
over het algemeen de grootste categorie onder de werktui-
gen, zo ook binnen het hier onderzochte materiaal. Met in 
totaal 768 artefacten maken zij bijna de helft uit van alle 
werktuigen en 66% van de geretoucheerde artefacten. Mes-
sen komen daarentegen minder veelvuldig voor. De beide 
categorieën worden samen in dit hoofdstuk beschreven 
vanwege de morfologische vergelijkbaarheid van enkele ty-
pes hierbinnen. 

geven als een enigszins andere indeling wordt gevolgd. Er 
zouden meer, en mogelijk ook meer relevante, verschillen 
aan het licht kunnen komen als de classificatie in subgroe-
pen zou zijn gebaseerd op metrische kenmerken van de 
schrabbers, zoals breedte en uitstulping dan wel uitholling 
van de schrabberkap (in relatie tot de algemene vorm en 
omvang van het artefact), aangevuld met parameters als 
hoek en lengte van de retouche en dergelijke. Gezien de 

schrabbers
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zijschrabber
schuine schrabber
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Fig. L.8.1 – Aantallen schrabbers en messen.

Fig. L.8.2 – Schrabbertypen met de gevonden aantallen. 
Exclusief 24 fgebroken schrabbers. Bij de schrabbers met twee of 
meer schrabberkanten kan het gaan om verschillende schrabber-
typen op één artefact. De som, per type, van de aantallen in de 
eerste en de tweede kolom geeft het totale aantal voor dat type 
aan. Vanwege de gecombineerde schrabbers komt het totale 
aantal uit de beide kolommen hoger uit dan het totale aantal 
artefacten.

In de volgende paragrafen worden de onderscheiden types 
binnen de categorieën beschreven.

L.8.1 Schrabbers

De schrabbers kunnen worden onderverdeeld in subgroe-
pen op basis van locatie en omvang van de schrabberkap 
ten opzichte van de vorm van het artefact, en op basis van 
de aard van de retouche. In tegenstelling tot de overige 
werktuigtypen, waarbij het relatief weinig voorkomt dat 
meerdere werktuigfuncties op één artefact worden aange-
troffen, is het bij schrabbers gebruikelijker dat de functio-
nele zijde verschillende schrabbertypen naast elkaar ver-
toont. Het is echter in een aantal gevallen onduidelijk of de 
als verschillende typen geclassificeerde gedeelten niet toch 
één geheel hebben gevormd. Dit geldt met name voor ronde 
schrabbers; 120 van de daaronder geschaarde exemplaren 
(tweederde deel) zouden kunnen worden gezien als samen-
gesteld uit vooral eind- en zijschrabbers, waarvan de gere-
toucheerde zijden een aaneengesloten geheel vormen. Van-
wege de doorgaande geretoucheerde omtrek zijn zij voor-
alsnog bij de ‘zekere’ ronde schrabbers ingedeeld. In dit 
rapport zijn de typen onderscheiden zoals vermeld in fig. 
L.8.2.
Deze indeling van de schrabbers wordt vrij algemeen toe-
gepast bij de beschrijving van vuursteen. De verhoudingen 
tussen deze typen, per laag, zijn afgebeeld in fig. L.8.3. Wat 
deze verhoudingen betekenen voor de schrabbertypen zal 
in de volgende paragrafen worden beschreven, bij de be-
handeling van de afzonderlijke typen.

Bij een korte inspectie achteraf van een selectie van de 
vondsten is het vermoeden ontstaan dat de verschillen bin-
nen het assemblage wellicht beter kunnen worden weerge-
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Fig. L.8.3 – Verdeling van de schrabbertypen per laag. De bal-
ken geven het percentage weer van het schrabbertype per laag. 
Boven iedere grafiek is het percentage aangegeven van het type 
in het gehele assemblage, dat ter referentie in de grafiek met een 
stippellijn is weergegeven.
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grote interne diversiteit binnen de hierna te behandelen ty-
pen wordt een vervolgonderzoek zinvol geacht. De enige 
differentiatie op grond van metrische kenmerken die in dit 
rapport wordt gemaakt, in afwachting van de resultaten 
van vervolgonderzoek, is op basis van de grootte van de ar-
tefacten. Hiervoor is het gewicht als indicator genomen, dat 
in vier (arbitraire) klassen is ingedeeld; 0-2 gram, 2-5 gram, 
5-10 gram en exemplaren met een gewicht groter dan 10 
gram.

De werktuigen in fig. L.8.5 geven de belangrijkste vormen 
weer binnen de eindschrabbers in het assemblage. In lagen 
A–C zijn de kleine schrabbers (met een gewicht minder 
dan twee gram) in de meerderheid, terwijl in lagen D en E 
de gewichtsklasse tussen twee en vijf gram het hoogste aan-
tal heeft. Waarschijnlijk is dit laatste geheel terug te voeren 
op de in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde relatie 
tussen de verschillen in depositiepatronen en opgravings-
wijze.
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n=22

n=10

n=243

n=294

n=187
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≥

Fig. L.8.4 – Stratigrafische verdeling van de schrabbers, 
gescheiden naar gewichtsklasse.

In de verdeling van de schrabbers naar gewichtsklasse (fig. 
L.8.4) valt op dat de kleinste schrabbers, na een aanvanke-
lijke toename van laag A naar laag B, in de hogere lagen 
minder voorkomen. Voor lagen D en E zou dit terug te voe-
ren zijn op de verschillen in depositie en opgravingswijze 
(zie hoofdstuk L.2) waardoor de grote artefacten overgere-
presenteerd kunnen zijn. Aangezien niet alle schrabber-
typen een gelijke grootteverdeling hebben kunnen hierdoor 
sommige typen een te hoog aandeel hebben in de vondsten 
uit de aquatische sedimenten. Omdat echter al in laag C 
sprake is van een afname van de kleinste schrabbers, is het 
mogelijk dat de gevonden trend ten minste deels op reële 
verschuivingen in het assemblage is gebaseerd.

Eindschrabbers
De grootste subgroep onder de schrabbers wordt gevormd 
door de eindschrabbers. Bij dit type bevindt zich aan het 
korte einde van het artefact (in het Paleo- en Mesolithicum, 
waarvoor de definitie is opgesteld, is dit nagenoeg altijd een 
kling) een schrabberkap. Uit deze definitie volgt dat de 
schrabberkap smaller is dan de globale lengte van het arte-
fact; om deze reden zijn ook (soms grillig gevormde) afsla-
gen met relatief smalle schrabberkappen tot de eindschrab-
bers gerekend. De schrabberkap is nagenoeg altijd convex; 
concave en getande exemplaren zijn als aparte typen be-
schreven (zie onder), terwijl rechte schrabberkappen (met 
name bij klingen) bij de afknottingen worden ingedeeld 
(zie hoofdstuk L.9). Andersom komen bij de afgeknotte 
klingen nooit convexe afknottingen voor; deze worden alle 
onder de eindschrabbers geschaard. Het is onduidelijk in 
hoeverre afgeknotte klingen en eindschrabbers functioneel 
van elkaar verschillen.

51 Met uitzondering wellicht van de zeer lange eindschrabbers (met een 
lengte van bijvoorbeeld meer dan twee maal de breedte), die overigens 
zelden voorkomen. Vanwege de mogelijkheid van schachting van deze 

werktuigen kunnen zij een andere functie hebben gehad dan de kortere 
eindschrabbers en de zijschrabbers.

Fig. L.8.5 – Selectie uit de eindschrabbers.

6509
6727

6728

Het meest opvallend aan de verhoudingen per laag tussen 
de eindschrabbers en de overige typen (fig. L.8.3) is dat het 
bij benadering een spiegelbeeld toont van de verdeling van 
de zijschrabbers; indien de beide categorieën samen wor-
den genomen blijken zij een vrijwel constant aandeel uit te 
maken van de schrabbers. De reden dat in laag B de eind-
schrabbers sterker gerepresenteerd zijn dan de zijschrab-
bers kan liggen in het feit dat de eerstgenoemde categorie 
meer exemplaren bevat met een gewicht kleiner dan twee 
gram, en dat in het algemeen artefacten van deze gewichts-
categorie in laag B sterker zijn vertegenwoordigd dan in la-
gen A en C (zie hoofdstuk L.2).

Zijschrabbers
Bij zijschrabbers is de schrabberkap gevormd op de lange 
zijde van het artefact. Zijschrabbers op klingen komen zel-
den tot nooit voor; deze worden eerder bij de steilgeretou-
cheerde klingen gerekend (zie hoofdstuk L.9). Evenmin 
komen zijschrabbers voor met zeer vlakke of oppervlaktere-
touche; deze worden ingedeeld bij de messen.
De hier gehanteerde indeling op basis van de locatie van de 
schrabberkop, waarop het onderscheid tussen eind- en zij-
schrabbers berust, is wellicht niet functioneel relevant. 
Misschien zou een andere indeling beter zijn geweest, waar-
bij zou worden gelet op de absolute grootte van de schrab-
berkap (in plaats van de relatieve grootte ten opzichte van 
het gehele artefact) en de mate van bolling daarvan. Het ar-
bitraire onderscheid, gemaakt op basis van de lengte van 
het ‘niet-functionele’ deel van het werktuig, zou van min-
der invloed zijn op de wijze van gebruik van het werktuig.51 
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Een schrabberkap als van nr. 6881 in fig. L.8.6 zou bijvoor-
beeld zonder meer terug te vinden zijn op een artefact met 
een globale vorm als nr. 6728 in fig. L.8.5.

Schuine schrabbers
De categorie van schuine schrabbers vormt een ‘restgroep’ 
van schrabbers die niet bij de eind- of zijschrabbers zijn in 
te delen. Hier bevinden de schrabberkappen zich noch op 
de korte, noch op de lange zijde van het artefact maar er 
tussenin. Dit type komt relatief weinig voor, met name om-
dat schrabbers op min of meer ronde basisvormen eerder 
tot de zij- of eindschrabbers worden gerekend (zie bijvoor-
beeld nr. 6717 in fig. L.8.6). Er komen bij dit type alleen 
convexe schrabberkappen voor (zie fig. L.8.7); bij een recht 
retoucheverloop wordt eerder aan afknottingen gedacht 
(zie hoofdstuk L.9).
Schuine schrabbers (zie fig. L.8.3) zijn alleen teruggevon-
den in lagen A–C. Omdat het om een kleine categorie gaat 
is de kans dat zij zich tussen het geringe aantal schrabbers 
van lagen D en E bevinden al nagenoeg verwaarloosbaar. 
Bovendien betreft het in het algemeen kleine werktuigen, 
die in lagen D en E toch al zijn ondergerepresenteerd.

Ronde schrabbers
Gebruik van de benaming ‘ronde schrabbers’ houdt niet in 
dat de omtrek van een schrabber op een cirkel moet lijken 
maar dat het artefact rondom geretoucheerd is. Het komt 
overigens vrijwel nooit voor dat echt de gehele omtrek tot 
schrabberkap is gemaakt; meestal is er een ongeretou-
cheerd deel (vaak een steile breuk, het slagplatform of een 
rand met natuurlijk oppervlak). In deze studie zijn schrab-
bers waarvan de schrabberkap meer dan 50% van de om-
trek beslaat tot de ronde schrabbers gerekend.
Zoals nr. 6477 in fig. L.8.8 laat zien lijken sommige ronde 
schrabbers op gecombineerde eind- en zijschrabbers. Met 
name als de overgang tussen de eind- en de zijretouche een 
duidelijke knik vertoont is twijfel bij de indeling groot. Nr. 
6726 in de bovenstaande figuur toont dat ‘echte’ ronde 
schrabbers ook een onregelmatig verloop van de omtrek 
kunnen hebben, zodat het criterium van een onregelmatige 
vorm in dit onderzoek niet bepalend is geweest bij toewij-
zing aan een bepaald schrabbertype.
Opvallend in de stratigrafische verdeling van de ronde 
schrabbers zijn de grootteverhoudingen (fig. L.8.9). Hier-
bij komt naar voren dat de grotere exemplaren met name in 

6384
6717 6881

6519
6900

6731

6513
6477

6726

Fig. L.8.6 – Selectie uit de zijschrabbers.

Fig. L.8.7 – Selectie uit de schuine schrabbers.

Fig. L.8.8 – Selectie uit de ronde schrabbers.
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de onderste lagen gevonden zijn. Dit is niet terug te voeren 
op de bekende verschillen in depositie en opgravingswijze 
van de bovenste lagen; hierdoor zouden juist de grote 
exemplaren overgerepresenteerd moeten zijn in lagen D en 
E. Er wordt daarom aangenomen dat bij het materiaal uit 
de hogere lagen van de stratigrafie nog slechts kleine ronde 
schrabbers horen (met name de zeer kleine artefacten die 
ook wel bekend staan onder de triviale namen ‘duimnagel’- 
of ‘knoopschrabbers’). De grote exemplaren zoals nr. 6513 
in fig. L.8.8 zijn dan typisch voor de oudere fasen (met 
name lagen A en B).

Getande schrabbers
Getande schrabbers (ook wel denticulés genoemd) zijn op 
twee verschillende manieren gevormd; hetzij door een aan-
eenschakeling van inkepingen, hetzij door alternerend dor-
sale en ventrale retouche. De retouche is over het algemeen 
grover en grilliger aangebracht dan de bij de overige 
schrabbers (en werktuigen in het algemeen). Dit werktuig-
type is daarmee soms lastig te onderscheiden van een kern 
waar een serie kleine afslagen van is verwijderd. Hier zijn 
dergelijke ‘kernen’ bij de getande schrabbers gerekend als 
de afslagnegatieven zo klein zijn dat het niet aannemelijk is 
dat de afslagen zijn vervaardigd als basisvorm voor andere 
werktuigen, maar ter vorming van het restartefact zelf.
Van de schrabbers in fig. L.8.10 is alleen de dextrale zijde 
van nr. 6950 vervaardigd met behulp van alternerend dor-
sale en ventrale retouche (in combinatie met diepe inkepin-
gen); deze vervaardigingswijze komt in het algemeen wei-
nig voor. Het vermoeden bestaat dat vooral de kleinere 
exemplaren op dergelijke wijze zijn vormgegeven, maar dit 
dient nog nader te worden onderzocht. Een reden voor het 
beperkte voorkomen van alternerende retouche kan zijn dat 

kleine getande schrabbers nauwelijks voorkomen (kleine 
artefacten met getande retouche komen wel regelmatig 
voor, maar dan voornamelijk op klingen zodat zij bij de 
kerfklingen worden ingedeeld; zie hoofdstuk L.9). Zoals 
uit fig. L.8.11 blijkt zijn de getande schrabbers vooral te 
vinden op grote artefacten; dit is ook de reden waarom zij 
in de verdeling van de schrabbertypen in lagen D en E 
overgerepresenteerd zijn (zie fig. L.8.3).

Concave schrabbers
Het merendeel van de schrabbers heeft een convexe of 
rechte schrabberkap; slechts 30 exemplaren zijn van een 
concave schrabberzijde voorzien. Bij de hiervoor beschre-
ven schrabbertypen zijn steeds equivalenten bij de kling-
werktuigen gevonden; voor de concave schrabbers zouden 
dat de klingen met ‘encoche’ kunnen zijn (hoofdstuk L.9). 
Een opvallend verschil tussen de concave schrabbers en de 
klingen met encoche is de grootte van de kerf; bij de kerf-
klingen betreft het vaak een smalle diepe inkeping, terwijl 
de kappen van concave schrabbers in het algemeen relatief 
breed zijn met slechts een geringe uitholling.
Net als de getande schrabbers zijn de concave schrabbers 
vooral van grote artefacten gemaakt (zie fig. L.8.12), en 
zijn om dezelfde reden als bij voornoemde schrabbers 
overgerepresenteerd in de vondsten van laag E (hetzelfde 
zou waarschijnlijk gelden voor laag D, als daarin concave 
schrabbers waren gevonden).

L.8.2 Messen

Vanwege de veelal met schrabbers vergelijkbare vorm wor-
den de messen in hetzelfde hoofdstuk als de schrabbers be-
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Fig. L.8.9 – Verdeling van ronde schrabbers naar gewicht.
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Fig. L.8.10 – Selectie uit de getande schrabbers.

Fig. L.8.11 – Verdeling van getande schrabbers naar gewicht.
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handeld, ook al is de functie van deze categorie werktuigen, 
en daarmee de wijze van gebruik ervan, anders dan die van 
de schrabbers (bij de schrabbers komt immers slechts de 
rand van het artefact in contact met het te bewerken mate-
riaal, waarbij het werktuig onder een grote hoek met het op-
pervlak van het materiaal in een schrapende beweging 
wordt gebruikt. Daarmee zijn de functionele zijden van 
schrabbers per definitie bot, om het te bewerken materiaal 
niet te beschadigen. Messen daarentegen dienen scherp te 
zijn om in het materiaal te kunnen dringen).
Voor dit onderzoek worden binnen dit werktuigtypen twee 
subtypen onderscheiden: messen met vlakke retouche en 
messen met sterke gebruiksglans.

De werktuigen die hier bij de messen zijn ondergebracht 
zijn alle beschreven als werktuigen met vlakke retouche (zie 
hoofdstuk L.3); vanwege de hoek kleiner dan 45 graden 
wordt de interpretatie van deze categorie als relatief zeker 
beschouwd. Indien de schrabbers aan een vervolgonder-
zoek worden onderworpen, waarbij ook gelet dient te wor-
den op de hoek van de retouche, zal waarschijnlijk een aan-
tal werktuigen, nu bij de zijschrabbers ingedeeld, op grond 
van die hoek bij de (mogelijke) messen worden onderge-
bracht.

Geretoucheerde messen (zie fig. L.8.14 voor een voor-
beeld) zijn in alle stratigrafische lagen aangetroffen. Opval-
lend is de sterke toename (zowel in absolute aantallen als 
relatieve aandelen per laag) in de onderste lagen; in lagen 
A–C zijn achtereenvolgens één, vier en zes exemplaren ge-
vonden. Laag D heeft er twee opgeleverd en laag E één, 
waarmee de stijgende trend in de verhoudingen wordt 
voortgezet; in de vondsten uit de (gezamenlijke) aquatische 
afzettingen maken de messen derhalve bijna vijf procent uit 
van het totaal aantal werktuigen tegenover minder dan één 
procent in de vondsten uit het zand53.

Messen met sterke gebruiksglans
Dit type werktuig hoort eigenlijk bij de groep van ‘gebruik-
te’ artefacten, omdat de vorm van het werktuig niet door 
middel van retouche is gemodificeerd en de functie slechts 
te herleiden is uit gebruikssporen. Vanwege de eenduidige 
interpretatie van die sporen echter, waarbij het artefact 
(sterke) glans vertoont die zich niet beperkt tot slechts de 
rand maar een aanzienlijk deel van het oppervlak van het 
artefact kan bedekken, zijn zij bij de zekere messen gere-
kend (omdat het ‘gewone’ klingen en afslagen betreft zijn 
zij hier niet getekend; het enige wat deze werktuigen onder-
scheid van het afval is de in het algemeen wat grotere afme-
ting).
Herkenning van dit type is lastig; binnen de vondsten van 
werkput 1989-17 zijn er slechts negen herkend, waarbij la-

Fig. L.8.12 – Selectie uit de concave schrabbers.

Fig. L.8.13 – Aantallen messen in het assemblage.

Fig. L.8.14 – Mes met vlakke retouche.
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De aantallen die in fig. L.8.13 zijn gegeven zijn slechts als 
minimumaantallen te beschouwen; beide categorieën zijn 
lastig te herkennen.

Geretoucheerde messen
Messen met vlakke retouche zijn vaak moeilijk van de zij-
schrabbers te onderscheiden. Indien echter op werktuigen, 
die qua vorm met de schrabbers overeenkomen, vlakke re-
touche of zelfs oppervlakteretouche wordt waargenomen, 
kan men aannemen dat de geretoucheerde zijde minder ge-
schikt is voor een schrapende functie en eerder voor een 
snijdende bewerking is ingezet. Zonder microscopisch ge-
bruikssporenonderzoek is het echter lastig om een grens 
aan te geven tussen de beide soorten. Bij dergelijk onder-
zoek (Van Gijn 1989, 89, 124) lijkt een overgang in functie 
te kunnen worden gevonden bij een hoek van 60 graden52.

52 De scheiding bij een hoek van 60 graden is alleen een statistische; arte-
facten met een stompere retouchehoek kunnen ook als snijwerktuigen 
zijn ingezet, terwijl werktuigen met een scherpere rand dan 60 graden 

ook voor schrapende bewerkingen kunnen zijn gebruikt.
53 Ook in laag C, waar de meeste geretoucheerde messen zijn gevonden, 

is het percentage lager (1,6%) dan in lagen D en E.
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gen A en C er elk vier bevatten, en één exemplaar gevonden 
is in laag B. Ook al wordt er op gebruiksglans gelet bij de 
determinatie van het vuursteenmateriaal54 dan nog is her-
kenning van een aantal factoren afhankelijk. De voornaam-
ste hiervan is de aard van het materiaal; vooral op zeer fijn-
korrelige vuursteen is eventuele glans goed zichtbaar, bij 
grofkorrelig materiaal echter is glans zelden of nooit te zien. 
In principe kan iedere scherpe zijde, ongeacht de basisvorm, 
worden gebruikt om te snijden. In de praktijk echter blijken 
de rechte zijden van klingen vaker gebruikt (zeven stuks in 
de onderhavige verzameling) dan afslagen (twee stuks, op-
merkelijk genoeg55 beide in laag A). Kernen en amorfe 
brokken zijn meestal dikker dan afslagen en klingen, zodat 
de eventuele sneden een stompere hoek hebben, en daar-
mee minder geschikt zijn als snijdende werktuigen.

L.8.3 Conclusies ten aanzien van schrabbers en 
messen

De conventionele indeling in schrabbertypen, zoals in dit 
hoofdstuk beschreven, blijkt enerzijds bruikbaar (de schrab-
bers laten zich inderdaad beschrijven volgens de bij de ver-
schillende typen horende definities), anderzijds echter lij-
ken er in het assemblage meer verschillen aanwezig dan op 
basis van deze typologie naar voren komt. Zo lijken de ver-
schillende schrabbertypen in het algemeen regelmatig over 
de lagen verdeeld, waarbij de grootste afwijkingen (in lagen 
D en E) grotendeels of geheel zijn veroorzaakt door de an-
dere samenstelling van het vondstmateriaal in de aquati-
sche afzettingen. De enige duidelijke gevonden verschillen 
binnen dezelfde subgroepen (met name het voorkomen van 
grote ronde schrabbers in alleen de oudste lagen) zijn geba-
seerd op metrische kenmerken van de schrabberkappen. 
Het is aannemelijk dat analyse van metrische kenmerken 
ook bij andere subgroepen dan de ronde schrabbers tot ver-
dere differentiatie leidt. Een dergelijke differentiatie is wel-
licht meer relevant dan de nu gehanteerde typologische in-
deling56, met name bij de eind-, zij- en schuine schrabbers, 
omdat de metrische kenmerken van de schrabberkap ster-
ker zijn gerelateerd aan de functie van het werktuig dan de 
locatie van de schrabberkap ten opzichte van de vorm van 
het uitgangsartefact.

Eén van de verschillen in functie wordt gevonden in de 
hoek van de retouche; op grond hiervan kan een scheiding 
worden aangebracht tussen schrabbers en messen. Nu is dit 
al deels gebeurd op basis van de tweedeling van retouche in 
steile en vlakke varianten (micro- en gebruiksretouche ko-
men niet voor, omdat zijden met slechts dergelijke retouche 
niet tot de schrabbers worden gerekend) maar het meten 
van de precieze hoek kan leiden tot een meer nauwkeurig 
onderscheid. Dit kan betekenen dat een deel van de zij-

schrabbers alsnog tot de messen zou moeten worden gere-
kend. In dit licht bezien is de verdeling van zijschrabbers, 
waarbij vanaf laag C een toename in het aantal is te herken-
nen (zie fig. L.8.3) waarschijnlijk terug te voeren op de ver-
ticale verdeling van geretoucheerde messen, die immers 
dezelfde toename in de hogere lagen laten zien.
Het verschil tussen geretoucheerde messen en messen met 
gebruiksglans kan men vergelijken met het onderscheid 
tussen scherpe en gekartelde messen. Hoewel beide typen 
in principe dezelfde snijdende functie hebben is de speci-
fieke geschiktheid ervan afhankelijk van het te snijden ma-
teriaal; korrelige of vezelige stoffen laten zich in het alge-
meen beter met een gekarteld mes snijden, terwijl scherpe 
messen zich het best laten inzetten op zacht flexibel mate-
riaal. Of een dergelijk functioneel onderscheid ook ten 
grondslag ligt aan de gevonden trend in de verdeling van de 
geretoucheerde messen kan zonder gebruikssporenonder-
zoek niet worden aangetoond.

L.9 Klingwerktuigen

Naast de artefacten die van klingen zijn vervaardigd en een 
type-aanduiding krijgen op grond van de vermoedelijke 
functie van het werktuig (bijvoorbeeld klingboren, pijlbe-
wapeningen, ‘schrabbers op kling’ et cetera) wordt er een 
groot aantal werktuigen gevonden waarvan de functie on-
duidelijk is. Deze worden over het algemeen simpelweg be-
noemd als ‘klingwerktuigen’, met een aanduiding van de 
locatie en aard van de retouche. Enkele veelvoorkomende 
vormen hebben vervolgens eigen benamingen gekregen, 
die puur beschrijvend zijn en geen verschillen in functie in-
houden of impliceren. In fig. L.9.1 zijn de meest gebruike-
lijke typebenamingen aangegeven, met de aantallen gevon-
den exemplaren in het assemblage.

54 Vanwege abominabele belichting in de uitwerkruimte gedurende de 
aanvangsperiode van dit onderzoek, wordt vermoed dat van een deel 
van de vondsten geen mogelijk aanwezige glans is opgemerkt.

55 Dit is (voorlopig) het enige werktuigtype waarbij in de onderste laag 
afslagen worden gebruikt en in de hogere lagen alleen klingen; de alge-

mene trend is precies omgekeerd.
56 Hoewel er een mate van correlatie bestaat tussen de conventionele 

schrabbertypen en de vorm van de schrabberkap. Zo zijn eindschrab-
bers vaker smal en relatief convex, terwijl zijschrabbers vaker breder 
en rechter zijn dan eindschrabbers.

afgeknotte klingen
kerfklingen
steilgeretoucheerde klingen
overige geretoucheerde klingen
klingen met gebruiksretouche

categorie

57
34
43
87

239

aantal

Binnen iedere categorie kunnen nog verdere opsplitsingen 
aangebracht worden, maar deze zijn over het algemeen niet 
eenduidig gedefinieerd. De in dit rapport gehanteerde on-
derverdelingen kunnen dan ook afwijken van andere on-
derzoeken.

Fig. L.9.1 – Typen klingwerktuigen, met de gevonden aantal-
len.
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L.9.1 Afgeknotte klingen

Onder afgeknotte klingen worden die werktuigen verstaan 
waarbij één of beide57 der korte einden van de kling afge-
knot is door middel van retouche (meestal steilretouche). 
Over de lange zijden laat de definitie zich niet uit; deze kun-
nen ook retouche vertonen maar dit komt niet veel voor, 
met uitzondering van ‘gebruiksretouche’. De gebruiksre-
touche bevindt zich vaak op het niet-afgeknotte deel van de 
kling, hetgeen zou kunnen duiden op schachting van het 
artefact. Duidelijke schachtingsretouche waarbij een schacht-
doorn ontstaat (zoals typisch is voor werktuigen van de Erte-
bøllecultuur) komt echter niet voor.
Op grond van de richting van de afknotting kunnen deze 
werktuigen worden onderverdeeld in twee categorieën; 
klingen met een afknotting haaks op de lengte-as, of klin-
gen met een schuine afknotting. De vorm van de afknot-
ting kan aanleiding zijn voor een verdere onderverdeling in 
rechte, convexe58, concave en onregelmatige of ‘getande’ 
afknottingen. Een dergelijke onderverdeling is hier voor-
alsnog niet gemaakt.
De werktuigcategorie bevat een groot aantal klingfragmen-
ten waarvan de oorspronkelijke werktuigvorm onbekend is, 
maar waarvan slechts nog een geretoucheerd uiteinde rest. 
Dit is de voornaamste reden waarom aan dit artefacttype 
geen functionele waarde toegekend kan worden. Als voor-
beeld dient de groep van ‘mogelijke vierhoekige pijlbewape-
ningen’ (zie paragraaf L.5.3). Deze worden hier behandeld, 
omdat de aanduiding als afgeknotte kling zeker is (en geen 
functionele duiding heeft) terwijl toedeling bij de vierhoe-
ken slechts een mogelijkheid is (met een functionele impli-
catie). Overigens zouden de zeer kleine klingfragmentjes 
met afknotting (zie bijvoorbeeld de eerste vier artefacten van 
fig. L.5.32) ook als basisfragmenten van C-spitsen kunnen 
worden gezien, maar omdat duidelijke C-spitsen in het as-
semblage geheel ontbreken is een dergelijke interpretatie 
onwaarschijnlijk.
Er bestaat een voorkeur voor afknotting aan het distale 
einde; in totaal zijn 37 exemplaren distaal afgeknot tegen-
over slechts 18 aan de proximale kant. Ook als de mogelijke 
(gebroken) vierhoeken buiten beschouwing worden gelaten 
(zie onder), blijft dezelfde verhouding bestaan; 10:5 ten 
voordele van de distale zijde.

Schuin afgeknotte klingen
De exemplaren met schuine afknotting vormen met een 
aantal van 40 de grootste subgroep binnen de afgeknotte 
klingen. De hoek tussen de afknotting en de lengte-as van 
de kling bedraagt 45 tot 85 graden; bij een scherpere hoek 
worden ze tot de B-spitsen gerekend (zie paragraaf L.5.2) 
en bij een hoek tussen 85 en 90 graden tot de haakse af-
knottingen (zie onder). De lange zijde aan de kant van de 
‘scherpe’ punt is nooit direct aan die punt geretoucheerd; 
het werktuig zou in zo’n geval eerder tot de boren worden 

gerekend. Elders langs het werktuig kan wel retouche wor-
den aangetroffen (zie bijvoorbeeld nr. 6848 in fig. L.9.2), 
maar over het algemeen betreft dit alleen ‘gebruiksretou-
che’.
Van de klingen met schuine afknotting zijn er 16 in laag A 
gevonden (waarvan elf mogelijke vierhoeken), 18 in laag B 
(waarvan 15 mogelijke vierhoeken) en zes in laag C (vijf 
mogelijke vierhoeken). Hieronder bevinden zich vier frag-
menten met een concave afknotting, die alle vier tot de mo-
gelijke vierhoeken behoren. Eén daarvan bevindt zich in 
laag A, de overige in laag B. Deze toename van concave af-
knottingen in laag B lijkt te correleren met de toename van 
concave zijden van de vierhoeken, zij het dat deze alleen bij 
de transversalen duidelijk kon worden vastgesteld, en niet 
bij de trapezoïden.

57 Klingen met afknotting aan beide zijden worden zelden tot de afgeknotte 
klingen gerekend; vooral bij relatief korte klingfragmenten worden derge-
lijke werktuigen automatisch als vierhoekige pijlsnede gedetermineerd.

58 Convexe afknottingen komen, zeker bij haaks afgeknotte klingen, eigen-
lijk niet voor; dergelijke werktuigen vallen onder de klingschrabbers 
(eindschrabbers).

6353

6822 6848

Fig. L.9.2 – Selectie uit de schuin afgeknotte klingen.

6496
6865

7004

Fig. L.9.3 – Selectie uit de haaks afgeknotte klingen.

Haaks afgeknotte klingen
Een afknotting wordt hier ‘haaks’ genoemd als de hoek 
minder dan vijf graden afwijkt van een rechte hoek. Tussen 
de vondsten van werkput 1989-17 bevinden zich 17 haaks 
afgeknotte kingen (zie fig. L.9.3). Acht van deze klingen 
kunnen op grond van de algemene vorm (met name de 
lengte en dikte) als mogelijke vierhoekige pijlsnede worden 
aangemerkt.
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Van de klingen met haakse afknotting bevinden er zich ze-
ven in laag A (daarvan twee mogelijke vierhoeken), zeven in 
laag B (vijf mogelijke vierhoeken) en in lagen D en E steeds 
één. Van één exemplaar, een mogelijke vierhoek, kan de 
stratigrafische positie niet worden bepaald. Net als bij de 
schuin afgeknotte klingen zijn er ook hier vier exemplaren 
met concave afknotting, alle vier mogelijke vierhoeken, met 
dezelfde stratigrafische verhoudingen als bij de schuine af-
knottingen.

L.9.2 Kerfklingen

Een relatief makkelijk herkenbare subgroep binnen de ge-
retoucheerde klingen bestaat uit de kerfklingen. Deze laten 
zich verder onderverdelen in klingen met ‘encoche’ en klin-
gen met getande retouche (denticulé), waarbij de eerste ca-
tegorie bestaat uit artefacten met een enkele kerf (of enkele 
geïsoleerde kerven), en de tweede categorie uit artefacten 
met aaneensluitende inkepingen waardoor een ‘zaagrand’ 
ontstaat.

Klingen met ‘encoche’
Met encoche of kerf wordt een inkeping bedoeld die door 
middel van retouche (meestal steilretouche) aan de rand 
van een artefact wordt aangebracht. Hoewel er verwarring 

zou kunnen optreden tussen deze categorie en (mislukte) 
pseudoburijnen (zie nrs. 6724 en 6951 in fig. L.5.39), is er 
vaak wel onderscheid mogelijk. De laatste zijn bedoeld om 
het artefact te breken, waartoe de kling veel dieper wordt 
ingekerfd (tot aan het dikste punt) dan de hier behandelde 
kerfklingen. Mogelijk zijn de kerfklingen gebruikt bij de vor-
ming van bijvoorbeeld benen naalden of priemen (aangeno-
men wordt dat voor de afwerking daarvan slijpstenen wor-
den gebruikt). Tussen de vondsten van werkput 1989-17 
bevinden zich 16 klingen met encoche, waarvan een selec-
tie is afgebeeld in fig. L.9.4. De klingen met encoche bevin-
den zich met name in het diepere deel van de stratigrafie: 
acht exemplaren zijn gevonden in laag A, vijf in laag B ter-
wijl laag C er slechts drie heeft opgeleverd.

Klingen met ‘getande zijde’
Eén van de twee mogelijke vormingswijzen van een getande 
zijde bestaat uit het aaneenschakelen van inkepingen (zie 
bijvoorbeeld nrs. 6511 en 6852 in fig. L.9.5); om deze reden 
worden getande klingen bij de kerfklingen ingedeeld. De 
andere mogelijkheid is het alternerend dorsaal en ventraal 
retoucheren van een zijde waarbij het verloop van de zijde 
weliswaar nauwelijks inkepingen vertoont, maar waarbij 
evengoed een zaagrand ontstaat. Nr. 6562 in fig. L.9.5 laat 
daarbij duidelijk zien dat de retouche aangebracht is in seg-
menten (twee dorsale en twee ventrale) die in elk geval het 

6468

6559

6778

6852

6511

6562
6749 6852

Fig. L.9.4 – Selectie uit de klingen met encoche.

Fig. L.9.5 – Selectie uit de klingen met getande retouche.
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karakter hebben van kerven. In nr. 6852 zijn de beide be-
werkingsmogelijkheden gecombineerd op twee verschil-
lende zijden, bij nr. 6511 zelfs in één werkkant (dextraal). 
Nr. 6511 betreft een secundair gemodificeerd werktuig; in 
eerste instantie was het, herkenbaar aan sterke gebruiks-
glans, als klingmes gebruikt (zie hoofdstuk L.8). Evenals 
de klingen met encoche worden de getande klingen voorna-
melijk in de diepere lagen aangetroffen: lagen A en B heb-
ben er beide zeven opgeleverd, laag C kent drie exempla-
ren. Eén kling met getande retouche kan niet stratigrafisch 
worden ingedeeld.

L.9.3 Steilgeretoucheerde klingen

De grootste groep onder de klingwerktuigen is die van klin-
gen met laterale steilretouche. Deze is, ter onderscheid met 
de kerfklingen, over het algemeen min of meer regelmatig 
aangebracht en bedekt (vrijwel) de gehele lengte van ten 
minste één der lange zijden. Op grond van de afmetingen 
kunnen artefacten in één van twee subgroepen worden on-
dergebracht: microlithische en ‘gewone’ steilgeretoucheer-
de klingen.

Microlithische steilgeretoucheerde klingen
Om aan de definitie van microlithische steilgeretoucheerde 
kling te voldoen moet het artefact gemaakt zijn uit een kling 
kleiner dan vijf centimeter59 en dunner dan vier millimeter. 
Over de breedte van de kling spreekt de definitie zich niet 

uit, maar deze is over het algemeen minder dan een centi-
meter. Ten minste één der lange zijden is (vrijwel) geheel 
afgestompt door middel van steilretouche. De andere zijde 
kan eveneens zijn geretoucheerd maar dat komt niet vaak 
voor. Wel veel voorkomend is een afknotting van één of 
beide der korte einden, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen haakse en schuine afknottingen (zie bijvoorbeeld nr. 
6759 in fig. L.9.6). De twee lange zijden ontmoeten elkaar 
meestal niet in een scherpe punt; in dat geval zou eerder ge-
dacht worden aan spitstypen als A- en C-spitsen. Alleen als 
de kling zeer smal is, bijvoorbeeld smaller dan zes millime-
ter of smaller dan eenvijfde van de lengte (Wouters 1989, 17), 
wordt het werktuig ongeacht een mogelijke spitsvorm auto-
matisch bij de steilgeretoucheerde klingen ingedeeld60.
De functie van deze werktuigen is onbekend, maar gedacht 
kan worden aan kleine mesjes, inzetstukken bij pijlbewapenin-
gen (‘weerhaakjes’) of, in het geval van kleine smalle exem-
plaren als nrs. 6806 en 6870 in fig. L.9.6, aan vishaakjes.
Deze werktuigen komen voort uit de Mesolithische tradi-
tie. Het is derhalve niet verwonderlijk dat de in werkput 
1989-17 aangetroffen exemplaren zich voornamelijk vrij 
diep in de stratigrafie bevinden: in laag A zijn zes exempla-
ren aangetroffen terwijl lagen B en C er ieder twee hebben 
opgeleverd.

Steilgeretoucheerde klingen
Evenals bij de microlithische variant is ten minste één der 
lange zijden (vrijwel) geheel geretoucheerd door middel 
van steilretouche. De hier behandelde werktuigen voldoen 

59 Sommige auteurs zijn coulanter wat de lengte betreft; ook langere 
exemplaren worden, in mesolithische en neolithische assemblages, tot 
de microlithische werktuigen gerekend.

60 Een uitzondering hierop vormen de lange smalle ‘lancet-’, ‘naald-‘ en 
‘sauveterrespitsen’, die in een neolithisch assemblage eigenlijk niet wor-
den verwacht.

6759

6806
6880 6870

6421
6562

6851

Fig. L.9.6 – Selectie uit de microlithische steilgeretoucheerde klingen.

Fig. L.9.7 – Selectie uit de steilgeretoucheerde klingen.
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echter niet aan de definitie van microlieten, en bij de mees-
te van deze artefacten is het niet aannemelijk dat zij ge-
bruikt kunnen zijn als bijvoorbeeld inzetstukken bij pijlbe-
wapeningen of als vishaakjes.
De steilgeretoucheerde klingen zijn over lagen A–C ver-
deeld met respectievelijk twee, zes en drie stuks. Het is 
daarmee een van de weinige typen onder de klingwerktui-
gen die een hoogste aantal heeft in laag B in plaats van laag 
A.

Klingen met laterale steilretouche
In werkput 1989-17 zijn 22 klingen aangetroffen die welis-
waar steilretouche langs de zijden vertonen, maar die niet 
tot de steilgeretoucheerde klingen zijn gerekend omdat de 
retouche niet de gehele lengte van de zijde bestrijkt. Omdat 
echter de functie van deze categorie werktuigen onbekend 
is, kan een deels geretoucheerde kling in principe voor het-
zelfde doel zijn gebruikt als een ‘echte’ steilgeretoucheerde 
kling; derhalve wordt deze categorie hier behandeld in 
plaats van bij de ‘overige geretoucheerde werktuigen’ 
(hoofdstuk L.10).
Een eventuele opsplitsing binnen de klingen met laterale 
retouche, bijvoorbeeld op basis van de locatie daarvan of 
een combinatie met andere vormen van retouche, is voor 
dit rapport niet uitgevoerd.

L.9.4 Overige geretoucheerde klingen

Onder deze categorie zijn alle klingen geschaard die op 
andere wijze zijn gemodificeerd dan door middel van steil-
retouche. Dit betreft vrijwel uitsluitend vlakke en micro-
retouche; oppervlakteretouche komt niet of nauwelijks voor. 
De ‘overige geretoucheerde klingen’ zijn nog niet uitge-
werkt. Voor dit rapport is voorlopig, analoog aan de steilge-
retoucheerde klingen, alleen het onderscheid gemaakt tus-
sen klingen met (vrijwel) volledig geretoucheerde zijden en 
klingen waarvan slechts een deel van een zijde is bewerkt.

Klingen met geheel geretoucheerde zijde
Deze subgroep bevat 18 exemplaren en is daarmee de klei-
nere van de twee. De geretoucheerde zijde is altijd bij bena-
dering recht; met name convexe zijden zouden ertoe leiden 
om het artefact bij de schrabbers in te delen. De retouche 
langs de zijden is over het algemeen min of meer regelma-
tig; hooguit gaat vlakke retouche geleidelijk over in micro-
retouche. De meeste exemplaren (negen) zijn, net als bij de 
steilgeretoucheerde klingen, gevonden in laag B, terwijl er 
in lagen A en C respectievelijk vijf en vier zijn gevonden.

Klingen met deels geretoucheerde zijde
De 69 artefacten met slechts gedeeltelijk geretoucheerde 
zijde(n) kunnen bij latere analyse waarschijnlijk nog onder-
verdeeld worden op grond van enkelzijdige dan wel dubbel-
zijdige retouche, en op grond van de plaats van de retouche 
(in het midden van de zijde of aan het einde). Met respec-
tievelijk 31 en 26 exemplaren in lagen A en B behoort deze 
categorie tot de werktuigen die voornamelijk in de vroege 
periode thuishoren. Lagen D en E hebben er nog slechts 

negen en één opgeleverd. Twee exemplaren zijn niet een-
duidig aan een stratigrafische positie toe te wijzen.

L.9.5 Klingen met gebruikssporen

Met 239 exemplaren wordt de grootste categorie onder de 
klingwerktuigen gevormd door de ongemodificeerde klin-
gen met ‘gebruiksretouche’. Deze categorie zou waarschijn-
lijk nog in subgroepen kunnen worden verdeeld op basis 
van de locatie van de gebruikssporen, voor dit rapport is dat 
nog achterwege gelaten. Een vluchtige beschouwing van de 
database toont dat een mogelijke onderverdeling plaats kan 
vinden, net als de eerdergenoemde typen klingwerktuigen, 
op grond van sporen langs de gehele zijde dan wel een ge-
deelte van een zijde. Een andere mogelijkheid zou zijn diffe-
rentiatie aan te brengen in de aard van de gebruiksretou-
che, met name het verschil tussen schachtingssporen en 
gebruikssporen.

L.9.6 Conclusies ten aanzien van de klingwerktuigen

Omdat nog niet alle typen onder de klingwerktuigen volle-
dig zijn bestudeerd kunnen de conclusies ten aanzien van 
de gevonden trends slechts van voorlopige aard zijn. Deze 
trends worden het meest duidelijk als de verticale verdeling 
van de klingwerktuigen wordt afgezet tegen de algemene 
verdeling van klingen61 binnen de lagen. Hiertoe is bij ieder 
van de volgende grafieken, met een stippellijn, de verhou-
ding aangegeven van de aantallen klingen per laag, zoals 
deze in de volledig uitgewerkt vakken langs het westprofiel 
zijn gevonden. Om de relatie tussen de werktuigen en de 
algemene verdeling van klingen duidelijk zichtbaar te ma-
ken zijn de grafieken genormaliseerd; dit houdt in dat per 
grafiek het totale oppervlak van de balken (hetgeen de aan-
tallen weerspiegelt) en de referentieverzameling aan elkaar 
gelijk zijn gemaakt.
Zowel de haaks als de schuin afgeknotte klingen (fig. L.9.8) 
zijn sterker in de onderste twee lagen gerepresenteerd dan 
op grond van de algemene verdeling van klingen zou wor-
den verwacht. Ondanks de kleine aantallen lijkt toch de 
conclusie gerechtvaardigd dat afgeknotte klingen werktui-
gen zijn die met name behoren bij de vroege fasen. Als de 
mogelijke vierhoekige pijlsneden buiten de verdeling wordt 
gelaten dan wordt dit beeld nog versterkt; het gecombineer-
de aantal ‘zekere’ afgeknotte klingen is dan het hoogst in 
laag A (tien stuks) en neemt verhoudingsgewijs sterk af in 
de eropvolgende lagen (vijf exemplaren in laag B, de boven-
ste drie lagen hebben er ieder nog slechts één).
Van de kerfklingen bevinden zich alle exemplaren in de on-
derste drie lagen (fig. L.9.9). Op grond van de nog redelijke 
relatieve vertegenwoordiging ervan in laag C wordt echter 
verwacht dat in de hogere lagen, die deels chronologisch 
overlappen met laag C, nog wel enkele artefacten van dit 

61 Voor deze verdeling zijn de kleinste klingfragmenten, beschreven als 
‘gruis’, weggelaten.
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type aangetroffen hadden kunnen worden. De aantallen 
zijn te klein en liggen te dicht bij de algemene verdeling van 
klingen om een bepaalde trend aan te kunnen wijzen; voor-
lopig is aangenomen dat, zolang er klingen werden ge-
maakt, een klein deel daarvan werd gemodificeerd tot kerf-
klingen.

Hoewel de klingen met steilretouche vanwege de aard van 
de modificatie aan elkaar gerelateerd zijn tonen de verde-
lingen van de drie onderscheiden categorieën (fig. L.9.10) 
dusdanige verschillen dat geconcludeerd kan worden dat 

de gemaakte scheidingen relevant zijn. De microlithische 
steilgeretoucheerde klingen tonen een duidelijk maximum 
in laag A. Dit type komt voort uit de Mesolithische traditie, 
de relatief lage stratigrafische positie is dan ook niet ver-
wonderlijk. Klingen in deze groep met geheel tegenover ge-
deeltelijk steilgeretoucheerde zijden tonen een onderling 
dusdanig afwijkende verdeling dat aangenomen wordt dat 
het gemaakte onderscheid zinvol is. In het geval van de 
klingen met geheel geretoucheerde zijden had het lage aan-
tal nog tot onzekerheid ten aanzien van de geldigheid van 
de verdeling kunnen leiden, maar een vergelijking met de 
overige geretoucheerde klingen (fig. L.9.11) neemt deze 
twijfel weg.
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Fig. L.9.8 – Stratigrafische verdeling van de afgeknotte 
klingen. De mogelijke vierhoekige pijlsneden daarbinnen zijn 
met lichte tinten weergegeven. Met een stippellijn is de stratigra-
fische verdeling van alle klingen ter referentie aangegeven.
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Fig. L.9.9 – Stratigrafische verdeling van de kerfklingen.
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Fig. L.9.10 – Stratigrafi-
sche verdeling van de 
steilgeretoucheerde klingen.

62 Bij gebruikssporenonderzoek lijkt de mate van steilheid van retouche 
wél een goed criterium om werktuigen in groepen in te delen (Van Gijn 
1989, 89, 124), met name als verschil wordt gemaakt tussen snijdende 

en schrapende (en aanverwante) functies, maar voor een typologische 
indeling lijkt het, bij de geretoucheerde klingen, niet van belang.
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Fig. L.9.11 – Verdeling van de steilgeretoucheerde klingen.

Ook bij deze categorie toont de verdeling van de klingen 
met geheel geretoucheerde zijden een hoogste aantal in laag 
B, tegenover een maximum in laag A van de gedeeltelijk ge-
retoucheerde klingen, gevolgd door een relatief steeds ster-
kere terugloop van beide typen in de volgende lagen. De 
vraag rijst of de aard van de retouche (steil versus vlak), 
waarvan wordt aangenomen dat het de functie van een 
werktuig mede bepaalt, wel een goed criterium is voor on-
derscheid binnen de categorie van geretoucheerde klin-
gen62.
De klingen met uitsluitend gebruiksretouche, de grootste 
categorie onder de klingwerktuigen, zijn stratigrafisch vrij 
gelijkmatig verdeeld (fig. L.9.12); alleen in laag A worden 
er duidelijk meer aangetroffen dan op grond van een wille-
keurige verdeling zou worden verwacht.
Klingwerktuigen zijn relatief schaars in lagen D en E; om 
dit verschijnsel te kunnen onderzoeken zijn in fig. L.9.13 de 
verhoudingen aangegeven in het gebruik van klingen (bij 
de werktuigen op kling zijn alle typen samengevat, niet al-
leen de klingwerktuigen van dit hoofdstuk).

gebruikte klingen

B

C

A

74

38

117

D

E

2

2

Fig. L.9.12 – Stratigrafische 
verdeling van de klingen met 
macroscopische gebruiksspo-
ren.
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Het eerste dat uit deze figuur blijkt is dat op de meerder-
heid van de klingen geen spoor van retouche of gebruik 
zichtbaar is, ook al betreft het vaak exemplaren die op 
grond van de algemene vorm zonder meer als werktuigen 
zouden kunnen zijn gebruikt. Dit is een algemeen ver-
schijnsel binnen vuursteenassemblages, met twee mogelij-
ke oorzaken: ofwel de klingen zijn wel gebruikt maar dit 
heeft geen macroscopische sporen achtergelaten, of de klin-
gen zijn ‘in massa’ vervaardigd voor toekomstig gebruik, 
dat vervolgens echter niet heeft plaatsgevonden.
Wat verder opvalt is dat de verhouding tussen intentioneel 
gemodificeerde werktuigen op klingen en klingen met 
slechts gebruiksretouche niet constant is; in lagen A en D 
liggen de onderlinge verhoudingen dicht bij 50%, terwijl er 
in laag E zijn er twee maal zoveel gebruikte als gemodifi-
ceerde artefacten zijn. De geretoucheerde werktuigen vor-
men in laag C een meer dan twee maal zo grote categorie, 
en in laag B zelfs bijna vier maal. Dit verschijnsel heeft 
waarschijnlijk te maken met ‘massaproductie’ van klingen 
voor gebruik elders (in extractiekampen) ten tijde van de 
vorming van laag B63.
De werktuigen op kling ten slotte zijn in de onderste drie 
lagen meer dan twee maal zo sterk vertegenwoordigd als in 
lagen D en E. Daarbij is binnen lagen A, B en C al een da-
lende trend waarneembaar. Hoewel de aantallen in de bo-
venste twee lagen weinig zeggingskracht hebben (het totale 
aantal vondsten in die lagen is zo gering dat de aan- of af-
wezigheid van bepaalde typen meer van het toeval afhanke-
lijk is), wordt verwacht dat de afname in de bovenste lagen 
een afspiegeling is van de werkelijke situatie vanwege de al 
in het onderste deel van de stratigrafie ingezette trend. 
Hier wordt aangenomen dat de afname van het aantal 
klingwerktuigen niet het gevolg is van de afname van het 
aantal klingen, maar dat beide trends afhankelijk zijn van 
een derde, algemene factor; een verminderde behoefte aan 
zowel klingen als klingwerktuigen.

L.10 Overige werktuigen

De groep van ‘overige werktuigen’ wordt gevormd door ar-
tefacten die retouche of gebruikssporen tonen, maar waar-
van de functie niet duidelijk is, of waarvan de retouche niet 
regelmatig genoeg op een voldoende aantal artefacten aan-
wezig is om door onderlinge vergelijking alsnog een pa-
troon te kunnen herkennen en er een typenaam aan te kun-
nen geven. In feite zouden ook de geretoucheerde klingen 

onder dit hoofdstuk moeten vallen, maar omdat bij die ca-
tegorie de retouche zich ten opzichte van de regelmatige 
morfologie van de basisvorm relatief eenvoudig laat classi-
ficeren zijn zij bij de klingwerktuigen beschreven (hoofd-
stuk L.9). In principe geldt hetzelfde voor de klingen met 
gebruiksretouche, zij het dat die nog niet zijn onderver-
deeld op basis van de aard en de locatie van de gebruiks-
sporen, wachtend op vervolg van de analyses. De tabel in 
fig. L.10.1 geeft de aantallen werktuigen die niet onder de 
standaardtypen zijn onder te brengen.

B n=476

C n=297

D n=21

E n=27

A n=512

werktuig op kling gebruikte kling ongebruikte kling

Fig. L.9.13 – Gebruik van klingen en klingwerktuigen.

63 In het materiaal zijn daarvoor meer aanwijzingen gevonden, maar de 
factoren die bij de analyse hiervan van belang zijn wachten nog op 
nadere beschouwing.

klingen met retouche
klingen met gebruikssporen
afslagen met retouche
afslagen met gebruikssporen
amorfe brokken met retouche
amorfe brokken met gebruikssporen

type

87
239

71
37
13
5

aantal

In deze tabel zijn geen kernen en ruwe stukken opgenomen 
met eventuele (gebruiks-) retouche aan de randen; bij bei-
de basisvormtypen is het namelijk lastig om modificaties 
van de randen te interpreteren als indicaties voor vervaar-
diging of gebruik van werktuigen. Bij kernen kunnen im-
mers de kleine versplinteringen langs de rand worden ge-
zien als preparatie van de rand voor vervolgens te verwijde-
ren afslagen of klingen. Het natuurlijk oppervlak van ruwe 
stukken is door verscheidene mechanische en chemische pro-
cessen van nature al broos, zodat bij ‘retouche’ niet altijd 
duidelijk is of deze intentioneel is.
Opvallend in de bovenstaande tabel is dat alleen bij de klingen 
het aantal artefacten met slechts gebruiksretouche uitstijgt 
boven het aantal intentioneel geretoucheerde werktuigen. 
Dit onderscheid maakt duidelijk dat klingen niet alleen door 
archeologen als duidelijk verschillend van afslagen worden 
gezien, maar dat ook in het Neolithicum aan klingen een 
andere waarde werd gehecht.

Net als de klingen zouden de overige basisvormen met (ge-
bruiks-) retouche verder kunnen worden verdeeld op basis 
van locatie en aard van de retouche. In tegenstelling tot de 
klingen echter zijn de afslagen morfologisch minder ge-
structureerd. De vorm van de omtrek biedt daarom weinig 
houvast bij de bepaling van de locatie van de randmodifica-
ties. Wellicht zullen deze artefacten op een vergelijkbare 
wijze moeten worden ingedeeld als nog bij de schrabbers 
moet gebeuren, dat wil zeggen op basis van de aard van de 
retouche, de vorm en grootte van de gemodificeerde zijde, 

Fig. L.10.1 – Gevonden aantallen ‘overige werktuigen’. 
Nadere uitwerking van de klingen met (gebruiks-) retouche is 
opgenomen in hoofdstuk L.9.
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name in vergelijking tot de verzameling van alle werktuigen 
op brok. Om dezelfde reden als bij de afslagen vindt er in 
laag B een ondervertegenwoordiging plaats van de ‘overige 
werktuigen’ ten opzichte van alle brokken.

Eén en ander geeft een beeld van een afname van het aantal 
niet-typeerbare werktuigen in lagen B en C ten opzichte 
van laag A, niet alleen op afslagen (en mogelijk amorfe 
brokken, hoewel door de geringe aantallen de verdeling 
moeilijker interpreteerbaar is) maar ook op klingen (verge-
lijk fig. L.9.13), gevolgd door een toename in lagen D en E. 
Deze trend op zich heeft weinig zeggingskracht ten aanzien 
van de omgang met materiaal en de vervaardiging van werk-
tuigen; het geeft echter aan dat nader onderzoek naar grond-
stofgebruik en aanverwante factoren binnen de deelassem-
blages zinvol zal zijn. Het relatieve aandeel ‘opportune’ 
werktuigen ten opzichte van de morfologisch gestandaardi-
seerde werktuigen kan immers als hulpmiddel dienen bij de 
interpretatie van patronen in de verschillen in gebruik en 
bewerking van grondstoffen.

L.11 Conclusie

In dit rapport is geprobeerd een overzicht te geven van de 
vuursteenvondsten uit werkput 1989-17 van de opgraving 
P14. Deze vondstverzameling is belangrijk voor het onder-
zoek van vroeg- en middenneolithische assemblages, niet 
alleen vanwege de grootte van de verzameling, maar vooral 
vanwege de mogelijkheid van stratigrafische differentiatie. 

Het rapport heeft niet de pretentie volledig te zijn; de vele 
analysemogelijkheden die deze vondstverzameling biedt 
maakten het onmogelijk om binnen het kader van dit on-
derzoek alle kenmerken diepgaand te analyseren. Naast een 
overzicht van de resultaten zal in de volgende paragrafen 
daarom ook worden gewezen op punten die alsnog moeten 
worden onderzocht, of waarvan de hier gepresenteerde 
aanzetten nog nader moeten worden uitgewerkt.

t.o.v. afslagwerktuigen t.o.v. alle afslagen

B

C

D

E

A

32

25

5

6

37

geretoucheerd gebruikssporen

Fig. L.10.2 – Verdeling van geretoucheerde en gebruikte 
afslagen. Genormaliseerde verdeling ten opzichte van de 
referentieverzamelingen (aangegeven met stippellijnen), 
opgemaakt uit de vondsten uit de vakken langs het westprofiel.

eventueel in relatie tot de vorm en omvang van de gehele 
basisvorm.

De stratigrafische verdeling van de verhoudingen tussen de 
geretoucheerde en gebruikte afslagen, in relatie tot zowel 
de verdeling van de afslagwerktuigen als tot de verzameling 
van alle afslagen uit de vakken langs het westprofiel, is 
weergegeven in fig. L.10.2. De verhouding tussen geretou-
cheerde en gebruikte afslagen blijft vrij constant; de eerste 
groep is in vrijwel alle lagen ongeveer twee maal zo groot 
als de tweede. Alleen in laag D wijkt de verhouding af; dit 
zal zijn veroorzaakt door de geringe aantallen in die laag.
In lagen A–C is een geleidelijke afname herkenbaar van de 
‘overige werktuigen’ op afslag ten opzichte van alle afslag-
werktuigen. Deze trend wordt vervolgens omgekeerd in la-
gen D en E; hierin worden vaker niet-typeerbare werktui-
gen op afslag gevonden dan op grond van de referentiever-
zameling zou worden verwacht. De vergelijking met alle 
afslagen, ook de afvalstukken, toont een vergelijkbaar 
beeld. Hier is echter in laag B de laagste verhouding ten op-
zichte van de referentievarzameling te vinden; waarschijn-
lijk komt dit door het hoge aandeel zeer kleine afslagen in 
deze laag (zie hoofdstuk L.2), welke zelden zijn geretou-
cheerd of gebruikt. Het grotendeels ontbreken van kleine 
afslagen in lagen D en E maakt dat de ‘overige werktuigen’ 
in deze lagen zijn overgerepresenteerd zijn; toch wordt de 
relatieve toename zoals hierboven is beschreven als reële 
trend beschouwd, omdat deze toename ook te zien is in de 
vergelijking met de overige werktuigen. Omdat kan worden 
aangenomen dat deze artefacten van vergelijkbare grootte 
zijn gelden de verschillen in opgravingswijze niet64.

Vanwege de geringe aantallen zijn de verhoudingen van de 
brokken ten aanzien van de referentieverzamelingen min-
der duidelijk. De grafieken in fig. L.10.3 lijken in grote lij-
nen een geleidelijke toename te tonen van de geretoucheer-
de en gebruikte amorfe brokken in de hogere lagen, met 

t.o.v. werktuigen op brok t.o.v. alle amorfe brokken

geretoucheerd gebruikssporen

B

C

D

E

A

4

5

0

2

6

Fig. L.10.3 – Verdeling van geretoucheerde en gebruikte 
brokken. Legenda als bij fig. L.10.2.

64 Om de verschillen in opgravingswijze en groottesamenstelling van de 
vondsten uit de vergelijking te filteren, zou het beter zijn alleen de 
grootteklassen van artefacten die daadwerkelijk voor werktuigen zijn 

benut in de grafieken op te nemen. Dit kan echter alleen als nauwkeu-
riger gewichten worden genomen; de meeste huidige gewichtmaten, met 
een nauwkeurigheid van hele grammen, zijn hiervoor te grof.
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Vondstcontext
In hoofdstuk L.2 is relatief veel ruimte vrijgemaakt voor 
nadere beschouwingen ten aanzien van de stratigrafie en de 
vondstlagen in het samengestelde zandpakket (lagen A–C). 
Hoewel de bestaande indeling in lagen is aangehouden voor 
dit rapport is gewezen op de wenselijkheid van herziening 
van de methode die hieraan ten grondslag ligt. De huidige 
indeling is gebaseerd op alleen het aardewerk, waarbij de 
materiaaleigen kenmerken (de ontvankelijkheid voor post-
depositionele fragmentatie) de bepaling van de zone van 
maximale hoeveelheden, wellicht nodeloos, heeft bemoei-
lijkt. Verder zijn enkele aannames bij de gehanteerde me-
thodiek, met name die van min of meer gelijke depositie 
binnen een laag en gelijkmatige wijze van opgraven, oor-
spronkelijk niet getoetst. Nu dit alsnog is gebeurd, blijkt dat 
er voldoende variatie in de genoemde factoren bestaat om 
de indeling op een aantal plaatsen als onzeker te beschou-
wen.
De analyses van de overige materiaalcategorieën hebben 
steeds gebruik gemaakt van deze indeling, zo ook het on-
derzoek van het vuursteen. De indeling geeft al een redelijk 
tot goed beeld van de trends in de stratigrafie en door het 
consequente gebruik ervan zijn de resultaten van de mate-
riaalcategorieën onderling te combineren. Ten aanzien van 
het voorkomen van typen binnen de lagen (niet alleen van 
het vuursteen) is de verwachting dat correctie van de me-
thode slechts geringe wijzigingen teweeg zal brengen; de 
vondstaantallen zijn in het algemeen te laag, en de ver-
wachte wijzigingen te gradueel, om van het effect van een 
herindeling al te grote veranderingen te verwachten. Voor 
analyse echter van bijvoorbeeld het verkrijgen, bewerken en 
bewaren dan wel wegwerpen van grondstoffen, welke kan 
dienen bij de interpretatie van de aard van de vindplaats, is 
het van groot belang dat de deelassemblages goed zijn te 
scheiden (hierbij wordt niet alleen gedacht aan scherpere 
overgangen tussen de zone van maximale hoeveelheden en 
de erboven- en erondergelegen zones, maar ook aan verde-
re onderverdelingen, zowel verticaal als horizontaal).

Werktuigtypologie
Het grootste deel van het onderzoek is toegespitst op de 
werktuigen, zowel wat betreft de herkenning van de catego-
rieën en typen als de onderlinge verhoudingen binnen de 
deelassemblages en de verdeling in de stratigrafie. Hoewel 
de werktuigen minder dan een tiende deel uitmaken van 
alle vuursteenvondsten vormen de geretoucheerde werktui-
gen de best herkenbare exponenten van een assemblage. 
Met het overzicht dat verkregen is uit dit deel van de analy-
ses is de belangrijkste doelstelling, het opstellen van een 
referentiekader, voor een groot deel verwezenlijkt.

L.11.1 Kenmerken van de deelassemblages

Op grond van de verdelingen van de werktuigtypen in de 
stratigrafie zijn al enkele uitspraken mogelijk ten aanzien 
van onderlinge verhoudingen en typologische veranderin-
gen, ook al wordt de lagenindeling als voorlopig beschouwd. 
In fig. L.11.1 wordt een overzicht afgebeeld van de in dit 

rapport beschreven typen, met de gevonden aantallen per 
laag. In de onderstaande tekst worden per laag de meest 
kenmerkende zaken kort opgesomd.

Laag A (4900–4100 cal BC)
Van deze laag wordt aangenomen dat het grootste deel van 
de vondsten te dateren is in de laatste drie eeuwen van het 
bovenstaande tijdstraject. Daarnaast bevinden zich tussen 
de vondsten artefacten uit het Mesolithicum, die zich laten 
herkennen aan een gepatineerd oppervlak. Van de werk-
tuigtypen die de meeste overeenkomsten vertonen met de 
Mesolithische traditie wordt het grootste deel in deze laag 
gevonden. Binnen de pijlbewapeningen zijn dit vooral de 
microlithische spitsen, en de ‘regelmatige’ vierhoeken uit 
klingen en de hieraan gerelateerde pseudoburijnen. Ook 
spitsen met oppervlakteretouche komen voor, met name 
een ‘onregelmatige’ variant waarvan de hier gevonden 
exemplaren zijn gekenmerkt door een korte smalle vorm 
met onregelmatige (enkelzijdige) oppervlakteretouche.
Kernbijlen hebben het hoogste aantal in deze laag, pièces 
esquillées komen vrij regelmatig voor en er zijn ook enkele 
fragmenten van gepolijste bijlen gevonden. De boren tonen 
in deze laag het hoogste aantal en de meeste variatie; prie-
men, ruimers en microboren komen ook in de volgende 
twee lagen voor maar de grootste concentraties liggen in 
laag A. De burijnen zijn algemeen te beschouwen als onder-
deel van met name vroege assemblages, wat ook duidelijk 
wordt uit de relatieve concentratie van burijnafslagen in 
laag A. Van de burijntypen is alleen de ‘RA’-variant in deze 
laag gevonden.
Bij de schrabbers worden van de getande en concave typen 
meer exemplaren gevonden in laag A dan in laag B. Bij de 
ronde schrabbers is de trend omgekeerd; hiervan worden er 
in laag A verhoudingsgewijs uiterst weinig aangetroffen, 
maar van de grote exemplaren binnen het type bevinden de 
meeste zich in de onderste lagen.
Geretoucheerde messen komen nauwelijks voor; artefacten 
(vooral klingen) met diepe gebruiksglans zijn in verhou-
ding daartoe ruimer voorhanden. De afgeknotte klingen 
concentreren zich in de onderste twee lagen waarbij, als de 
mogelijke vierhoeken buiten beschouwing worden gelaten, 
de meeste exemplaren uit laag A afkomstig zijn. Ook de 
kerfklingen behoren vooral bij de vroegste assemblages, 
waarbij met name de klingen met encoche in laag A hun 
maximum hebben. Hetzelfde geldt voor microlithische 
steilgeretoucheerde klingen en klingen met gedeeltelijke la-
terale retouche, terwijl klingen waarvan een zijde in zijn 
geheel is geretoucheerd juist vaker in laag B zijn gevonden. 
Klingen met alleen gebruiksretouche worden het meest 
veelvuldig in laag A gevonden, evenals de geretoucheerde 
en gebruikte afslagen en amorfe brokken.

Laag B (4100–3800 cal BC)
Bij de pijlbewapeningen is een afname zichtbaar van de mi-
crolithische spitsen, bij D-spitsen sterker dan bij B-spitsen. 
Verder is sprake van een duidelijke afname van het gebruik 
van de pseudoburijntechniek. De laatstgenoemde trend 
vindt ook een afspiegeling in de vierhoeken, waar bij de 
transversalen het gebruik van afslagen als basisvorm toe-
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Fig. L.11.1 – Overzicht van de gevonden artefacttypen.
Het aantal als zeker gedetermineerde typen is on donkergrijs aangegeven, de mogelijke exemplaren in lichtgrijs. Bij de 
transversale pijlsneden zijn de percentages gebaseerd op gecombineerde morfologische factoren (zie paragraaf L.5.5); 
vanwege de lage aantallen in lagen D en E zijn de balken hier lichtgrijs weergegeven.
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Fig. L.11.1 – vervolg.
De aantallen en percentages in de verdeling van basisvormen zijn gebaseerd op de vondsten uit alleen de vakken langs 
het westprofiel.
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neemt (maar nog steeds in de minderheid is). Bij de trape-
zoïden vindt een toename plaats van het aantal vierhoeken 
met ‘afwijkende’ zijdehoeken; zowel hoeken scherper dan 
65 graden als stomper dan 85 graden nemen in aantal toe. 
De vierhoeken met een rechte hoek worden het meest in 
deze laag teruggevonden. Bij de spitsen met oppervlakte-
retouche wordt het ‘onregelmatige’ type van laag A vervan-
gen door een lang, slank type, veelal met concave zijden en 
een convexe basis.
Onder de bijlen neemt het aandeel kernbijlen af ten gunste 
van pièces esquillées en geslepen en gepolijste bijlen. Bij de 
boren is een lichte afname van het aantal herkenbaar en een 
sterke afname in de typenvariatie. Van de burijnen zijn al-
leen exemplaren van het ‘AA’-type gevonden.
Het aandeel getande en concave schrabbers neemt af in 
vergelijking tot vooral de ronde schrabbers, waarvan net als 
in laag A de grote exemplaren nog relatief ruim zijn verte-
genwoordigd. Bij de messen zijn de exemplaren met vlakke 
of oppervlakteretouche nu in de meerderheid.
Klingen met afknottingen zijn nog steeds ruim vertegen-
woordigd, maar als de mogelijke vierhoeken hieruit worden 
weggelaten is een duidelijke afname zichtbaar ten opzichte 
van laag A. Ook de klingen met encoche nemen in aantal en 
in verhouding af, maar de klingen met getande retouche 
blijven in nagenoeg dezelfde verhouding voorkomen als in 
laag A. Microlithische steilgeretoucheerde klingen lopen in 
aantal sterk terug. Klingen waarvan een zijde in zijn geheel 
is geretoucheerd tonen echter een toename, niet alleen in 
absolute aantallen maar ook in verhouding tot de klingen 
met slechts gedeeltelijke laterale retouche.
De verhouding tussen klingen en afslagen in het assemblage 
van laag B is slechts weinig veranderd ten opzichte van de 
samenstelling van de vondsten in laag A; des te opvallender 
is het dat in laag B al een groot aantal van de werktuigen die 
typisch van klingen zijn vervaardigd sterk afneemt.

Laag C (3800–3600 cal BC)
De microlithische spitsen zijn vrijwel verdwenen uit het 
werktuigspectrum en ook de trapezoïden komen nog maar 
weinig voor, waarbij de zijdehoeken van de vierhoeken meer 
dan in de vorige fasen afwijken van de gangbare waarden 
tussen 65 en 85 graden. In tegenstelling tot de trapezoïden 
tonen de transversale pijlsneden een relatieve toename, 
waarbij nu alle exemplaren uit afslagen zijn vervaardigd. 
Pseudoburijnen zijn in deze laag niet gevonden. Bij de spit-
sen met oppervlakteretouche wordt het lange slanke type 
verdrongen door een gedrongener variant, min of meer 
driehoekig van vorm, met veelal een (licht) convexe basis.
De verhouding tussen kernbijlen, pièces esquillées en ge-
slepen en gepolijste bijlen is nagenoeg gelijk aan die in laag 
B. Bij de boren en burijnen worden de trends van afname 
voortgezet. Priemen, normaliter van klingen vervaardigd, 
zijn niet meer gevonden en er is nog slechts één AA-burijn 
aangetroffen.
Bij de ronde schrabbers neemt het aantal grote exemplaren 
af ten gunste van de variant die bekend staat onder de trivi-
ale namen "duimnagel-" of "knoopschrabber". Van de mes-
sen zijn de vlakgeretoucheerde exemplaren, net als in laag 
B, in de meerderheid ten opzichte van de artefacten met ge-

bruiksglans. Alle klingwerktuigen nemen in aantal en ver-
houding af, hetgeen in overeenstemming is met het afne-
mende aandeel klingen in alle basisvormen.

Lagen D en E (3600–3300 cal BC)
De bovenstaande datering suggereert dat de vondsten uit 
lagen D en E jonger zijn dan die uit laag C. Dit zal ook 
goeddeels het geval zijn, maar er bestaat een duidelijk over-
lapping tussen de lagen, hetgeen niet alleen blijkt uit de 
14C-dateringen maar ook kan worden beredeneerd uit de 
depositie van de sedimenten en de vondsten.
Pijlbewapeningen zijn nauwelijks meer gevonden; tussen 
de vondsten bevinden zich alleen nog drie transversale pijl-
sneden die alle sterk afwijken van de traditionele vorm van 
vierhoeken. Vanwege de algemene afname van het gebruik 
van klingen, al in laag C ingezet en hier versterkt, worden 
microlithische spitsen en trapezoïden in deze lagen niet of 
nauwelijks verwacht, spitsen met oppervlakteretouche ech-
ter wel. Deze zouden in vorm vergelijkbaar kunnen zijn met 
de gedrongen exemplaren uit laag C, mogelijk echter met 
een concave basis. Verder zouden ook schachtdoornen en 
weerhaken hun intrede kunnen doen in de assemblages 
waarvan de vondsten uit lagen D en E deel uitmaken.
Kernbijlen en pièces esquillées komen nog steeds voor. Er 
zijn geen (fragmenten van) gepolijste bijlen gevonden maar 
deze worden wel verwacht in de assemblages. Boren en bu-
rijnen zijn niet aangetroffen; gezien de in de voorgaande 
lagen ingezette terugloop in aantallen is de verwachting dat 
ook deze categorieën werktuigen niet of nauwelijks meer in 
deze periode zullen voorkomen.
Alle typen schrabbers blijven voorkomen, de verhoudingen 
daarbinnen zijn echter te sterk vertekend door de grootte-
verdelingen van de afzonderlijke typen en de effecten van 
depositie- en opgravingswijze om aan deze verhoudingen 
conclusies te verbinden, ook al betreft het de grootste cate-
gorie onder de werktuigen. Bij de messen zijn alleen nog 
vlakgeretoucheerde exemplaren aangetroffen, de kans is 
echter groot dat ook ongeretoucheerde werktuigen met ge-
bruiksglans (in geringe mate) deel uitmaakten van de oor-
spronkelijke assemblages. Klingen, afslagen en amorfe 
brokken met (gebruiks-) retouche maken een groter deel 
uit van de assemblages dan in de eerdere perioden.

L.11.2 Nader onderzoek

Binnen de beschikbare tijd voor dit onderzoek was het on-
mogelijk om het assemblage geheel in detail te onderzoe-
ken. In de voorgaande hoofdstukken is op veel plaatsen de 
wenselijkheid aangegeven voor nader onderzoek op bepaal-
de deelgebieden. In het onderstaande zullen de belangrijk-
ste hiervan worden uitgelicht en kort toegelicht.

Stratigrafie
Als eerste punt bij nadere uitwerking van de vondsten dient 
de indeling in lagen te worden aangepast. Nu van alle ma-
teriaalcategorieën het onderzoek gereed is, is gebleken dat 
de scheiding in lagen steeds vergelijkbare patronen in de 
vondstverdelingen heeft opgeleverd. Hoewel de stratigrafi-
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sche verdelingen binnen sommige materiaalcategorieën 
minder duidelijke trends hebben opgeleverd dan andere, is 
nergens een homogene verticale verspreiding gevonden. 
Deze gegevens kunnen weer worden teruggekoppeld om de 
methodiek van de laagindeling aan te passen (hiertoe zal 
ook het vuursteenafval uit de rest van werkput 1989-17 
moeten worden beschreven, geteld en gewogen). De inde-
ling kan dan geschieden op een aantal intrinsieke parame-
ters van de vondsten naast de getalsmatige verdelingen65.

Samenstelling van de assemblages
Bij de verdelingen van de vondsten in de stratigrafie is ge-
wezen op discrepanties die kunnen zijn ontstaan uit ver-
schillen in de wijze van opgraven, en op verschillen in de 
processen die ten grondslag liggen aan de depositie van het 
materiaal. Voor de interpretaties ten aanzien van de verti-
cale verdelingen binnen de stratigrafie en de horizontale ver-
delingen binnen de afzonderlijke lagen, is het wenselijk om 
een meer gedetailleerd inzicht te hebben in de aard van de 
samenstelling van de assemblages. Deze analyse is afhanke-
lijk van de uitkomsten van de herziene indeling in lagen en 
kan pas plaatsvinden nadat de herindeling gereed is.

Typologie
De werktuigen kunnen in een aantal gevallen wellicht beter 
worden beschreven en geclassificeerd als andere kenmerken 
worden gewaardeerd. In de huidige beschrijving zijn locatie 
en aard van de retouche voor alle artefacten op gelijke wijze 
beschreven, maar achteraf is gebleken dat het zinvoller zou 
zijn om de artefacten eerst in categorieën in te delen (wat 
boven verwachting redelijk goed lukt) om vervolgens per 
categorie de specifieke parameters te waarderen. Voor een 
deel is dat voor dit rapport reeds gebeurd (bijvoorbeeld bij 
de vierhoeken). De verwachting is dat dit met name bij de 
schrabbers en de niet aan typen toewijsbare artefacten met 
(gebruiks-) retouche tot goede resultaten zal leiden.

Grondstofgebruik
In hoofdstuk L.4 is gewezen op de verschuivingen binnen 
de assemblages inzake het gebruik van grondstoffen. En-
kele onderzochte factoren, zoals de verdeling van basisvor-
men en de hoeveelheid natuurlijk oppervlak per vuursteen-
volume, bleken niet homogeen. Deze en vele andere para-
meters gecombineerd kunnen inzicht geven in de wijze 
waarop met vuursteen als grondstof is omgegaan. Dit is 
niet alleen van belang bij de interpretatie van werktuigvor-
men en de stratigrafische verdeling daarvan, maar kan te-
vens als hulpmiddel dienen bij de interpretatie van de sa-
menstelling van assemblages.

Functie van de vindplaats
Het voornaamste punt voor nader onderzoek is de analyse 
van de functies van de vindplaats in de verschillende perio-
den. Alle hiervoor genoemde deelonderzoeken zijn te be-
schouwen als hulpmiddelen om inzicht te krijgen in de aard 
van de site, niet alleen in zichzelf maar ook in de context 
van een nederzettingssysteem. Om tot dergelijke interpre-
taties te komen zouden de verhoudingen tussen de werk-
tuigcategorieën als leidraad kunnen worden gebruikt, maar 
dit betreft minder dan een tiende deel van de vondsten. Nu 
al blijken de aantallen in met name lagen D en E te laag 
voor dergelijke bewerkingen, en hoe meer succes de herin-
deling in lagen zal hebben (vooral de herkenning van meer 
dan drie zones in de vondsten uit het samengestelde zand-
pakket) des te kleiner worden ook de deelassemblages in de 
onderste lagen.

De aantallen kunnen echter worden vergroot als ook het 
afval in de analyses kan worden betrokken. Hierbij valt te 
denken aan de algemene samenstelling van de assemblages 
(inzicht in het materiaal dat van de vindplaats is verwijderd 
en is gestort in de afvalzone kan inzicht geven in de vind-
plaats zelf), of de specifieke samenstelling van verschillen-
de klassen in de basisvormen. Eén van de parameters die 
zouden kunnen worden onderzocht is de verhouding bin-
nen de assemblages van basisvormen die veel worden ge-
bruikt voor werktuigen ten opzichte van de minder ge-
bruikte vormen (bijvoorbeeld de klingen en afslagen met 
een gewicht rond vier gram ten opzichte van de veel klei-
nere (kleiner dan twee gram) en veel grotere artefacten66). 
Onderrepresentatie van de ‘meest geschikte’ basisvormen 
zou, als ook andere parameters daarop wijzen, kunnen wor-
den gezien als het resultaat van voorproductie van derge-
lijke artefacten voor gebruik elders (bijvoorbeeld in een ex-
tractiekamp) waarbij deze ook daadwerkelijk zijn geëxpor-
teerd. Overrepresentatie van dergelijke artefacten zou juist 
de invoer van voorgeproduceerde vormen kunnen beteke-
nen (het is immers niet waarschijnlijk dat deze artefacten, 
als zij inderdaad in massa zijn geproduceerd voor gebruik 
elders, in de productiesite zelf in de afvalzone worden ge-
vonden).

Het onderzoek naar deze en andere kenmerken van de as-
semblages is zeer tijdrovend en de resultaten zijn op zich-
zelf moeilijk te duiden; alleen als vele verschillende facto-
ren worden onderzocht en gecombineerd zullen interpreta-
ties mogelijk zijn. Ondanks de benodigde tijdsinvestering is 
het zeer wenselijk dat dergelijk onderzoek wordt uitge-
voerd; de aard van gebruik van de site gedurende met name 

65 Hoewel dit lijkt op een cirkelredenatie (de verdelingen bij de materi-
aalkenmerken zijn gebaseerd op de indeling in lagen, en zouden daar-
om niet weer kunnen worden gebruikt om de vondsten in lagen in te 
delen) maar dit is niet het geval; doordat vele parameters van ver-
schillende categorieën kunnen worden ingezet, die onderling niet af-
hankelijk zijn, kunnen de aanwezige trends die ontdekt zijn bij de oor-
spronkelijke indeling worden gebruikt voor een nieuwe indeling.

66 Een dergelijke analyse is al eens uitgevoerd op een heel kleine deelver-
zameling van dit materiaal. De verdelingen bleken niet constant, zo-
dat nader onderzoek zinvol is, maar de resultaten waren van te voor-

lopige aard om in dit rapport te kunnen worden verwerkt. Met name 
in laag A lijken de klingen en afslagen van de grootteklassen die veelal 
voor de vervaardiging van werktuigen worden gebruikt sterker gere-
presenteerd dan verwacht, terwijl in laag B juist een onderrepresenta-
tie te zien bleek (de deelverzameling was te klein om duidelijke trends 
in lagen C–E te kunnen herkennen). Hoewel dit beeld in zichzelf 
moeilijk te interpreteren is, lijkt het er op dat van het assemblage uit 
laag B een deel van de ‘meest geschikte’ artefacten mist, mogelijk om-
dat deze zijn meegenomen naar andere sites.
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het Vroeg-Neolithicum is, vanwege het geringe aantal 
grondsporen op de vindplaats zelf, die daarenboven lastig 
te dateren zijn, vooralsnog grotendeels onduidelijk. Con-
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Laat-Paleolithicum
In wp. 84-18 zijn rondom een grote kei enkele grote vuur-
steenafslagen aangetroffen van dezelfde vuursteenknol of 
hetzelfde uitgangsmateriaal. Dit geheel is door Hogestijn 
geïnterpreteerd als een Laat-Paleolithisch activiteitsgebied 
(vuursteenbewerking op een aambeeldsteen).

Mesolithicum
Het vuursteenmateriaal van wp. 89-17, met name dat uit 
laag A, bevat naast jongere artefacten tevens mesolithische 
vondsten. Zij onderscheiden zich door hun gepatineerde 
oppervlak (zie bijlage L, paragraaf L.11.1). Ongetwijfeld be-
vinden zich ook mesolithische artefacten tussen het vuur-
steen uit andere lagen van P14. Omdat de mesolithische 
traditie nog in SW voortleefde, zal het meestal niet moge-
lijk zijn om SW-vuursteen betrouwbaar typologisch te on-
derscheiden van mesolithische artefacten.
Ook drie grondsporen hebben waarschijnlijk een mesolithi-
sche ouderdom. Een koolzwart grondspoor (sp. 89-z.n.), 
met een diameter van 65 cm met veel fijn houtskool, teken-
de zich tussen 4,75 en 4,95 m -NAP af in het westprofiel 
van wp. 89-17. Het bevond zich op ca. 20 cm onder de Af-
vallaag in het dekzand (zie fig. I.12). Een ovaalrond spoor 
(sp. 87-666) van 65 bij 50 cm werd in wp. 87-4 in het dek-
zandvlak opgemerkt op 3,65 m -NAP. Dit zwarte spoor 
ging nog ca. 20 cm dieper en bevatte houtskool en verbrand 
bot. In het slootkantprofiel (1983) kwam op 2,80 m -NAP 
een koolzwarte vlek met een diameter van 40 cm en een 
dikte van 20 cm aan het licht. Deze werd pas ca. 10 cm on-
der de top van het dekzand (onder de Oude Archeologische 
Laag) zichtbaar.
De ligging van het eerste voorbeeld, diep onder SW-lagen, 
en het feit dat al de genoemde grondsporen op het hoogste 
dekzandvlak nog niet te zien waren, pleiten voor een hoge 
ouderdom. Dit zullen mesolithische haardkuilen geweest 
zijn.

Vanzelfsprekend is niet elke houtskoolrijke kuil mesolithisch 
(zie bijvoorbeeld de vuurkuilen; paragraaf 15.10). Sommige 
(paal-) sporen die ik aan SW heb toegeschreven, hadden 

In de opgravingsputten van P14 zijn aanwijzingen voor bewoning aangetroffen uit perioden die buiten het 

onderzoeksthema vallen, maar die voor de volledigheid genoemd moeten worden.

een gevlekte donkergrijze tot zwarte vulling, maar in die 
gevallen was nog wel een (vage) kuilinsteek aanwezig. Ik 
denk dat dit inderdaad SW-paalsporen waren, en geen meso-
lithische haardkuilen, maar dit blijft een lastige categorie. 
Ik kan dan ook niet helemaal uitsluiten dat onder de tot SW 
gerekende paalsporen toch nog een enkel mesolithisch 
grondspoor schuil gaat.

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
In de opgravingsputten van P14 zijn drie onbeschoeide wa-
terputten met een diameter van ca. 1 m aangetroffen. Zij 
waren alle tot even in het dekzand ingegraven. De eerste en 
tweede bevonden zich in wp. 89-17 (in vak 904 en 965), en 
reikten tot respectievelijk ca. 5,00 en 4,80 m -NAP. Een 
derde waterput is gevonden in wp. 89-9 (hoofdzakelijk in 
vakken 771 en 772). Deze ging niet dieper dan 2,88 m 
-NAP. De eerste waterput bevatte o.a. fragmenten van een 
steengoedkan uit de late 16e eeuw. De tweede leverde als 
dateerbare vondst een Pingsdorf-scherf op. In de derde 
werd een geglazuurd roodbakkend graapje aangetroffen.
Vermoedelijk waren twee ingravingen in het zuidprofiel 
van wp. 84-3, en een derde in het zuidprofiel van wp. 4 
eveneens restanten van waterputten. Zij hadden een groot-
ste diameter van ca. 1,5 m en waren respectievelijk tot 3,08, 
2,92 en 2,57 m -NAP uitgediept, tot in de daar zeer zandige 
DG2. De insteken kwamen van boven de Cardiumgyttja, 
maar waren niet betrouwbaar te vervolgen tot direct onder 
de moderne bouwvoor. Deze ingravingen hebben geen vond-
sten opgeleverd.
Een viertal aangepunte, ingedreven paaltjes van els, eik en 
den uit wp. 87-4 zijn in verband gebracht met een middel-
eeuwse of jongere constructie ten behoeve van de visserij in 
de Zuiderzee (Gehasse 1995, 108).
Genoemde grondsporen en vondsten zijn te verbinden aan 
de middeleeuwse en jongere bewoning op en rond Schok-
land. Onder andere in het zuiden van kavel P14 lagen mid-
deleeuwse terpen (Van der Heide & Wiggers 1954, kaart 6; 
Van der Heide 1955, 44-51, fig. 21). Die op P14 zijn in 1984 
geëgaliseerd, waarna IPP-studenten de maaiveldvondsten, 
waaronder veel kogelpotaardewerk, hebben verzameld.
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EENHEDEN EN VONDSTNUMMERS BIJ AARDEWERKFIGUREN

Tabel N.1 – Lithostratigrafische eenheden en de laagnummers per opgravingscampagne.

laag 1983 1984 1986 1987 1989 1990

Detritusgyttja 4 (DG4) - 7255 - - - -

DG3/Broekveen - 7002, 7256 3, 21 2, 9 1 1

Broekveen (BRV) - 7002 - 7 1, 203 -

Detritusgyttja 3 (DG3) - 7018, 7253, 
7272

- 6 204 -

Cardiumgyttja (CGY) 7002 7003, 7004, 
7252 (deels 
verward met 
DG2), 7257, 
7258, 7259, 
7260, 7261, 
7265, 7267, 
7269, 7273

4, 5, 6 2, 10, 21, 68, 
86 (deels ver-
ward met ver-
trapte Ero2?)

2, 30 (boven) 2, 140

Menglaag Ero2/CGY/DG3 - 7254 - 85, 410, 414 - -

Cardiumklei (CKL) 7003 7274 - 8 30 (onder) -

Cardiumdetritus (CDE) - 7275 - 406, 407, 8 (on-
derste traject)

-

Erosielaag 2 (Ero2) 7004 7254 - 22, 58, 65 406 
(bovenste tra-

ject)

- 59, 141

Erosielaag 1 (Ero1) - 7019 9, 19 5, 400, 406 
(onderste tra-

ject)

25, 40 25

Akkerlaag (AK) - - - 3, 411 25, 38 25

Detritusgyttja 2 (DG2)
(lagen 84-7263 en 87-426/
427 betreffen de kleiige de-
tritusgyttja die gedurende 
WKD1-2 is afgezet)

7005, 7006, 
7008, 7009

7004 (in wp.7), 
7005 (deels 
verward met 
CGY), 7006, 
7007, 7252, 
7262, 7263, 

7264

7, 8 19, 401, 415, 
416, 417, 418, 
419, 422, 423, 
424, 426, 427, 
429, 430, 431, 

432, 433

3, 9, 27 (in 
wp.8), 31, 38, 

39, 43

72, 160

zandige DG2/
spoellens basis

7020? 7013, 7017 
7262, 7264

- 415, 428 8, 43, 44, 51, 
52

60, 102, 143

Detritusgyttja 1 (DG1) - - - 420 45, 46 -

Unio II (UN-II) - - - - 32, 33, 47 -

Afvallaag (AFL) - - - - 34, 35, 48, 49, 
200, 201

-
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laag 1983 1984 1986 1987 1989 1990

Oude Archeologische
Laag (OAL)

7010, 7020? 7010, 7270, 
7271

10 403, 408, 415, 
419, 421, 425

10, 27 (in wp.2) 
29, 42

76, 101

dekzand (DZ) 7011 7011, 7014, 
7016, 7021, 

7271

11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17

4, 199, 402, 
404, 405, 409, 

412

4, 5, 6, 7, 11, 
26, 28, 36, 41, 

202

26, 108

keileem/keizand (KL/KZ) - 7012, 7015 18, 22, 23 - - -

(Tabel N.1 – vervolg)

1 6778
2 6993
3 6788
4 1008
5 6458
6 6901
7 1007
8 6502
9 6473
10 7044

7048
7052

11 6549
12 6415
13 6303
14 6551
15 6439
16 6279
17 6099
18 6942
19 6778
20 7030
21 6895
22 6828
23 6567
24 6846
25 7002
26 6494
27 6901
28 6865
29 6849
30 6886
31 6461
32 1007
33 6522
34 6755
35 6493
36 6485
37 6889
38 6374
39 6333
40 6965
41 6246
42 6229

6280
43 6298

44 6152
45 6184
46 6788
47 6493
48 6526
49 6437

6451
50 6532
51 6528
52 1005

6258
53 6107

6174
54 6873
55 6964
56 6873
57 6763
58 6562
59 6802
60 6878
61 6879
62 6841
63 6902
64 6579
65 6516
66 6565
67 6548
68 6570
69 6735
70 6387
71 6395
72 6556
73 6534
74 6452
75 6483
76 6530
77 6526
78 6438
79 6145
80 6803
81 6772
82 6455

6558
6559

83 6893
84 6730

85 6580
86 6807
87 6846
88 6574
89 6574
90 6745
91 6461
92 6402
93 6402
94 6755
95 6570
96 6538
97 6289
98 1008
99 1007
100 6743
101 6736
102 6856
103 6746
104 6744
105 6549
106 6532
107 6526
108 6746
109 6538
110 6741
111 6333
112 1006
113 6428
114 6447
115 6748
116 6433
117 6749
118 6551
119 6330
120 6212
121 1005
122 6263
123 6213
124 6266
125 6013
126 6167

6194
127 6226
128 6506
129 6783

130 7138
131 6866
132 6529
133 6726

6827
6853

134 6886
6902
6907

135 6793
6788

136 6774
137 6802
138 6775

6893
139 6875
140 6469
141 6556
142 6742
143 6520
144 6959
145 6956
146 6692
147 6814
148 7013
149 6561

6784
6896

150 6909
151 6823
152 7018
153 6827
154 6576
155 6903
156 6896

7014
157 6860
158 6591
159 6757
160 6721
161 6851
162 6855
163 6460
164 6527

6748
6750

6859
165 6695
166 6695
167 6952
168 6957
169 6960
170 6945
171 6583
172 6768
173 7015
174 6866
175 6577
176 6599
177 7015
178 7023
179 6701
180 6767
181 6557
182 6575
183 6580
184 6712
185 6845
186 6902
187 6903
188 6580
189 6486
190 6899
191 6846
192 6897
193 6897
194 6903
195 6475
196 6846
197 6475
198 6566
199 6718
200 6579
201 6847
202 6852
203 6591
204 6591
205 6470
206 6482
207 6579
208 6472
209 6901

210 6574
211 6470
212 6901
213 6731
214 6736
215 6469
216 6504
217 6502
218 6397
219 6460
220 6736
221 6392
222 6498
223 6905
224 6407
225 –
226 6416
227 6458
228 6371
229 6479
230 6734
231 6528
232 6541
233 6888
234 6858
235 6371
236 6347
237 6436
238 6543
239 6531
240 6441
241 6447
242 6439
243 6425
244 6749
245 6450
246 6547
247 6184
248 6577
249 6824
250 6921
251 6691
252 6577
253 6899
254 6841
255 6909

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

Tabel N.2 – Vondstnummers van SW/Pre-Drouwener aardewerk uit wp. 89-17 (fig. 5.1).
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256 6899
257 6690
258 6706
259 6465
260 6735
261 6860
262 6901
263 6457
264 6883
265 6855
266 6719
267 6412
268 6860
269 6726
270 6502
271 6397
272 6526
273 6687
274 6888
275 6687
276 6374
277 6535
278 6439
279 6433
280 6748
281 6302
282 6301
283 6433
284 6752
285 6440
286 6438

6965
287 6965
288 6547
289 6325
290 1005
291 6285
292 6261
293 6194
294 6113
295 –
296 7006
297 6460
298 6687
299 6399
300 6547
301 6251
302 6871

6868
303 6577
304 6893
305 7138
306 6898
307 6475
308 6703
309 6573
310 6495
311 6704
312 6883
313 6492
314 6484
315 6853
316 6688
317 6363
318 6851
319 1008

320 6886
321 6733
322 6461
323 6485
324 6471
325 6736
326 1007
327 6534
328 6371
329 6890
330 6884
331 6398
332 6535
333 6542
334 6749
335 6424
336 6526
337 6444
338 6302
339 6440
340 6553
341 6445
342 6450
343 6969
344 1005
345 6746
346 7016
347 6807
348 6898
349 6393
350 6856
351 6478
352 6422

6722
6727
6822
6866

353 6539
6860

354 6419
355 6384
356 6858
357 6970
358 6969
359 6272
360 6501
361 6462
362 6455
363 6736
364 6842
365 6688
366 6518
367 6436
368 6406
369 6394
370 6532
371 6540
372 6540
373 6443

6970
374 6446
375 6450
376 6276
377 6591
378 6502
379 6723

380 6856
381 6856
382 6736
383 6433
384 1005
385 6457
386 6469
387 6366
388 6468
389 6742

6844
390 6852
391 6860
392 6741
393 6475
394 6571
395 6721
396 6397
397 6726
398 6860
399 6405
400 6866
401 6762
402 6497
403 6420
404 6416

6523
405 6436
406 6444
407 6423
408 6542
409 6545
410 6448
411 6545

6970
412 6869
413 6712
414 6592
415 6447
416 6378
417 6594
418 6474
419 6878
420 6875
421 6846
422 6494
423 6494
424 6722
425 6516
426 1008
427 6735
428 6402

6592
6688

429 6507
430 6721
431 6487
432 6503
433 6358
434 6383
435 6688
436 6513
437 6687
438 6542
439 6687
440 6859

44 6384
442 1006
443 6384
444 6443
445 6443
446 6263
447 6138
448 6873
449 6691
450 6821
451 6846
452 6887
453 6462
454 6883
455 6412
456 6722
457 6494
458 6860
459 1008
460 6860
461 6452
462 6726
463 6726
464 6727
465 6750
466 6488
467 6745
468 6884
469 6393
470 6406
471 6374
472 6857
473 –
474 6545
475 6748
476 6863
477 6971
478 6552
479 6712
480 6510

6728
6736
6884
6906

481 6741
482 6017
483 7011
484 7010
485 6911
486 6893
487 6776
488 6900
489 6575
490 6722
491 6852
492 6571
493 6736
494 6883
495 6902

6903
6905
6909

496 6863
497 6744
498 1004
499 6865

500 6329
501 6866
502 6557
503 6911
504 6565
505 6873
506 6830
507 7015
508 6691
509 6945
510 6494

6822
6875
7138

511 6716
512 6823
513 6880
514 6722
515 6849
516 6848
517 6722
518 6571
519 6570
520 6711
521 6722
522 6492
523 6726
524 6464
525 6727
526 6468
527 6731
528 6397
529 6397
530 6487
531 6723
532 6490
533 6476
534 6518
535 6884
536 6739
537 1007
538 6713
539 6513
540 6377
541 6377
542 6517
543 6527
544 6859
545 6541
546 6889
547 6409
548 6744
549 6388
550 6858
551 –
552 6747
553 6863
554 6972
555 –
556 6565
557 6730
558 6565
559 6707
560 6761
561 6701
562 6573

563 6850
564 6591
565 6883
566 6689
567 6901
568 6470
569 6860
570 1008
571 6852
572 6842
573 6852
574 6487
575 6733
576 6851
577 6497
578 –
479 6736
580 6497
581 6522
582 1007
583 6856
584 6473
585 6901
586 6464
587 6906
588 6484
589 6726
590 6417
591 6489
592 6383
593 7020
594 6391
595 7020
596 6530
597 6513
598 6540
599 6418
600 6226
601 6970
602 6547
603 6970
604 6233
605 6234
606 6325
607 6880
608 6375
609 6748
610 6910
611 6879
612 6455
613 6722
614 6844
615 6844
616 6881
617 6729
618 6906
619 6471
620 6358
621 6856
622 6713
623 6535
624 6741
625 6546
626 6338

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.potnr. vnr.

(Tabel N.2 – vervolg)
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Tabel N.3 – Vondstnummers van SW/Pre-Drouwener aardewerk uit andere putten dan wp. 89-17 (fig. 5.16).

627 87-3286
628 59-171
629 60-52
630 87-3679
631 87-3209
632 84-1964
633 90-2840
634 90-2337
635 90-2637
636 89-522
637 90-2768
638 90-2338
639 87-4048
640 86-1507
641 90-2097
642 89-5637
643 84-6420
 84-6427
644 89-5362
645 90-1555
 90-1558
646 89-1442
647 89-5732
648 89-1239
649 89-5466
650 89-5495

potnr. vnr.

651 90-1895
652 87-4010
653 89-1120
654 89-461
655 90-1545
656 87-4063
657 87-3868
658 89-787
659 87-3307
660 87-3683
661 89-1406
662 90-2769
663 84-4444
664 89-1091
665 89-5657
666 89-5732
667 90-2000
668 84-1968
669 90-3092
670 90-2360
671 89-5298
 89-5462
672 90-2459
673 84-6442
674 84-6435
675 87-3284

676 89-1133
677 83-84
678 89-1245
679 87-3604
680 87-3946
681 89-309
682 89-5630
683 89-1139
684 87-3711
685 90-1560
686 84-4433
687 90-2071
688 89-457
689 89-1440
690 83-86
691 87-4265
692 90-1904
693 90-1997
694 90-2769
695 87-3907
696 90-1338
697 90-1862
698 90-2635
699 90-2764
700 90-2885
701 90-2425

702 87-3677
703 90-2027
704 87-3393
705 90-2423
706 90-3090
707 87-3948
708 90-1767
709 87-3697
710 89-34
711 87-3833
712 89-1049
 89-1199
713 87-3793
714 60-179
715 87-3249
716 90-1849
717 60-178
718 89-207
719 87-3558
720 87-3604
721 90-1609
722 89-380
723 90-1693
724 83-97
725 89-364
726 89-007

727 89-5717
728 60-164
729 87-4102
730 87-3879
731 84-6465
732 89-5485
733 89-496
734 90-1932
735 89-1065
736 90-3268
737 89-1245
738 89-1245
739 87-4048
740 87-3912
741 89-5654
742 90-1539
743 84-1992
744 87-2425
745 90-1200
 90-1499
746 90-1952
747 90-2342
748 84-1973
749 89-1238

Tabel N.4 – Vondstnummers van Pre-Drouwener aardewerk (fig. 5.19).

1 90-1297
 87-3245
 90-1862
2 90-1894
 87-4035
 90-1489
3 89-6272
4 89-6742
 89-6428

potnr. vnr.

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(4) 89-6856
 89-6741
 89-6741
 89-6746
5 89-6753
6 89-188
7 89-6440
8 89-12
9 83-82

10 89-6347
11 90-1873
 90-1879
 90-2216
12 90-1835
13 90-2661
14 90-2426
15 89-1006
16 87-4096

17 87-3959
18 87-3326
19 87-3393
20 90-3103
21 89-6276
 89-6283
22 89-6744
23 89-6862
24 89-6308

25 83-65
 83-61
26 89-6687
27 89-6439
28 90-2277
 90-1935
29 89-6327
30 89-6528

Tabel N.5 – Vondstnummers van TRB-aardewerk (fig. 7.4).

1 89-5490
2 89-866
 89-867
 89-5380
 89-5609
3 89-427
 89-517
4 87-3411
5 89-1082
6 87-3884
7 87-3567
8 90-1353
9 87-3443
10 90-2059
11 87-3988

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

12 87-3326
13 90-2659
14 84-1990
15 84-z.n.
16 83-z.n.
17 83-z.n.
18 89-1260
 89-1262
19 90-2100
20 87-3884
21 84-6469
22 89-5201
23 86-1507
 89-5289
24 89-5259

25 89-5588
26 89-1267
27 89-1262
28 90-1877
29 83-66
30 84-1218
31 89-5143
32 90-1775
 90-2227
33 90-2168
34 90-1858
35 90-2197
36 87-3355
37 90-2224
38 87-3558

39 60-I-182
40 89-278
41 89-204
42 89-10
43 87-3330
44 90-2376
45 87-3995
46 87-3907
47 90-3103
48 90-1736
 90-1735
49 90-1838
50 90-1494
51 87-3751
52 89-486

53 90-1980
 90-2175
 90-2391
 90-2773
54 89-761
55 90-2206
56 87-3711
57 89-394
58 90-1491
59 89-1397
60 84-z.n.
61 89-1239
62 90-1068
63 90-1849
64 84-4061
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(Tabel N.5 – vervolg)

65 86-1507
 89-5191
 89-5439
 89-5440
 89-5442
 89-5444
 89-5449
 89-5452
 89-5498
 89-5617
 89-5618
 89-5618

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(65) 89-5625
 89-5627
66 90-2105
 90-2443
 90-2859
67 57-z.n.
 89-310
 89-325
 89-328
 89-368
 89-370
 89-376

(67) 89-470
 89-473
 89-511
68 87-2879
 87-3275
 87-3361
 87-3424
 87-3445
 87-3480
 87-3486
 87-3495
 87-3496

(68) 87-3496
 87-3496
 87-3699
 87-3704
 87-3725
 87-3788
 87-3793
 87-3793
 87-3793
 87-3827
 87-3899
 90-1904

69 90-1863
70 90-1633
71 57-z.n.
72 90-1627
 90-1965
73 89-1855
74 87-3597
 87-3988
 87-4030
75 87-3798
76 89-5462
77 87-2415

Tabel N.6 – Vondstnummers van EGK-aardewerk, fijne waar (fig. 8.4).

1 87-3998
 87-4048
 90-1496
 90-1628
 90-1703
 90-1855
 90-1895
 90-1979
 90-2014
 90-2015
 90-2092
 90-2204
 90-2222
 90-2298
 90-z.n.
2 90-1608
3 87-3596
 87-4048
4 89-302
5 90-z.n.
6 87-3443
7 90-1504
8 89-252
9 90-1851
10 87-1393
11 89-364
12 89-32
13 89-322

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

14 89-501
15 84-z.n.
16 84-1447
17 89-203
18 89-1381
19 90-3103
20 87-4023
21 87-3597
22 87-2902
23 87-3771
24 89-1275
 89-1423
25 89-39
 89-113
 89-271
 89-275
 89-279
 89-301
 89-314
 89-651
 89-654
 89-950
 89-1066
 89-1283
26 89-15
 89-37
 89-204
 89-213

27 90-2641
 90-2695
28 60-I-162
29 90-1866
 90-2213
 90-2245
 90-2252
30 90-2865
31 90-2216
32 90-1538
 90-1866
33 90-1890
34 90-1194
 90-1205
35 90-1471
 90-1505
 90-1864
36 90-1486
 90-1833
37 90-1907
38 90-1867
39 89-1264
40 90-1512
41 87-3326
 87-3596
 87-3985
 87-4010
 87-4027

(41) 87-4028
42 90-1201
 90-1499
43 90-2636
 90-2690
44 90-1197
 90-1203
45 90-2863
46 89-1285
 89-1334
47 87-3698
 90-1487
 90-1857
 90-1980
48 87-3242
 87-3245
 87-3245
 87-3269
 87-3280
 87-3322
 87-3338
 87-3741
 87-3751
49 89-1097
50 87-3866
 87-3988
51 87-3998
 87-4048

(51) 87-4052
52 89-6137
53 90-3155
54 89-33
 89-1332
55 87-4023
56 89-14
57 90-2772
58 89-5024
 89-5028
 89-5028
 89-5055
 89-5056
 89-5057
 89-5058
 89-5063
 89-5065
 89-5068
 89-5153
59 90-1968
60 90-1478
61 89-6041
 89-6042
62 87-498
 87-1052
 87-1911
63 90-1485

Tabel N.7 – Vondstnummers van mogelijk EGK-aardewerk, fijne waar (fig. 8.6).

64 90-1473
65 90-1865
66 90-1868
67 89-501
68 89-1064
69 90-1636
70 89-382
71 89-6087
72 90-2213
73 87-3295

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

74 90-2641
75 89-624
76 90-1859
77 90-1152
78 89-459
 89-1266
79 90-2224
80 89-206
 89-249
81 90-2398

82 89-637
83 90-1530
84 89-29
85 89-202
86 90-2243
87 90-1938
88 90-1503
 90-1866
89 89-1255
90 89-1111

91 87-3912
92 90-2563
93 89-313
94 84-z.n.
95 90-1845
96 89-951
97 89-5207
98 90-1408
99 89-384
100 89-13

 89-1260
 89-1262
 89-1264
 89-1267
 89-1295
101 90-1845
102 90-1880
103 89-1300
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Tabel N.8 – Vondstnummers van EGK-aardewerk, grove waar (fig. 8.8).

1 90-2208
2 90-2203
3 90-1203
 90-1207
 90-1503
 90-1521
4 90-1019
5 90-1271
 90-1887

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

6 90-1461
 90-1974
7 84-2525
8 87-4048
9 90-2743
 90-2772
10 90-1470
 90-2224
 90-2709

11 83-101
 83-106
 83-2199
12 87-3035
 87-3326
 87-3596
 87-3597
 87-3597
 87-3866

(12) 87-3876
 87-3931
 87-3975
 87-3995
 87-4006
 87-4010
 87-4048
13 89-14
 89-28

(13) 89-32
 89-1313
14 89-1257
15 87-3866
16 90-1859
17 87-3362

Tabel N.9 – Vondstnummers van mogelijk EGK-aardewerk, grove waar (fig. 8.9).

18 90-1896
19 90-1858
20 87-3035
21 89-336
22 89-204

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

23 90-1520
24 87-2377
25 87-1747
26 90-1870
27 90-2702

28 90-1185
29 90-1485
30 87-3249
31 87-3988
32 90-1975

33 89-212
 89-213
 89-281
 89-283
 89-284

34 87-4048

Tabel N.10 – Vondstnummers van vroege klokbekers (fig. 9.5).

1 89-212
2 87-3732
3 87-2817
4 89-10
 89-14
 89-15
 89-17
 89-28
 89-33
 89-34
 89-76
 89-202
 89-203
 89-204
 89-212
 89-579
 89-949
 89-1100
 89-1253
 89-1257
 89-1259

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(4) 89-1260
 89-1267
 89-1267
 89-1269
 89-1271
 89-1273
 89-1274
 89-1283
 89-1284
 89-1286
 89-1288
 89-1290
 89-1297
 89-1297
 89-1300
 89-1318
 89-1324
 89-1358
 89-1405
5 90-1609
 90-1628

(5) 90-1843
 90-1849
 90-1853
 90-1857
 90-1860
 90-1863
 90-1879
 90-1882
 90-1935
 90-1952
 90-2259
 90-2542
6 87-2780
 87-3332
 87-3338
 87-3370
 87-3385
 87-3480
 87-3493
 87-3741
 87-3741

(6) 87-3741
 87-3751
 87-3783
 87-3796
 87-3859
 87-8399
7 87-3609
 89-106
 89-254
 89-378
 89-526
 89-604
 89-1261
 89-1297
8 90-1470
 90-1487
 90-1536
 90-1635
 90-1700
 90-1861
 90-1866

(8) 90-1942
 90-2279
 90-2285
9 87-3925
10 87-3809
11 87-3926
12 90-1164
13 87-3330
14 90-1367
15 87-2171
 87-3556
 87-3679
16 84-6393
17 87-3343
18 87-3335
 87-3989
 90-2249
19 89-5004

Tabel N.11 – Vondstnummers van late klokbekers (fig. 9.6).

20 89-1167
21 87-3035
22 87-3307
 87-3831
23 90-1200
24 90-1405
 90-1406

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(24) 90-1494
25 90-1887
26 89-1277
27 90-1498
28 90-1513
 90-1656
29 87-3925

30 89-1039
31 90-1205
 90-1487
 90-1489
 90-1507
 90-1626
 90-1925

32 87-2902
 90-1197
 90-1477
 90-1478
 90-1487
 90-1501
 90-1635

(32) 90-1863
 90-1887
 90-1890
 90-1933
 90-1960
 90-1961
 90-1972
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(Tabel N.11 – vervolg)

(32) 90-1973
 90-1974
 90-2627
33 90-1850
 90-2206
 90-2260
34 90-1140
 90-1146
 90-1150
 90-1172
35 90-1608
36 90-1560
37 90-1621
38 90-1850
 90-1853
 90-2233
39 89-209
 89-218
 89-1298
 90-1494
 90-1853
 90-1861
 90-1863
 90-1943

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(39) 90-2202
 90-2203
 90-2243
 90-2261
40 87-3370
41 89-11
 89-12
 89-31
 89-32
 89-36
 89-37
 89-38
 89-39
 89-185
 89-199
 89-208
 89-220
 89-221
 89-241
 89-246
 89-1060
 89-1253
 89-1257
 89-1265

(41) 89-1274
 89-1289
 89-1291
 89-1293
 89-1294
 89-1296
 89-1297
 89-1299
 89-1300
42 87-3370
 87-3988
 90-1850
43 87-3701
 87-3746
 87-4019
44 90-1849
 60-z.n.
 60-z.n.
 60-z.n.
 90-2793
 90-z.n.
45 84-1235
46 90-1189
 90-1606

(46) 90-1867
 90-1872
 90-1874
 90-1876
 90-1901
 90-2085
 90-2227
 90-2228
 90-2235
47 90-2624
 90-2634
48 87-4038
49 90-1882
 90-1894
 90-1895
50 89-13
 89-206
 89-294
 89-z.n.
51 60-147
 60-z.n.
52 87-4038
53 90-1628
54 87-3876

(54) 87-3898
 87-3984
 87-4048
55 89-5010
56 90-1487
 90-1635
 90-1838
57 87-3596
 90-1843
58 90-2229
59 87-3400
60 89-1276
61 60-z.n.
 60-z.n.
62 87-3995
63 90-1481
 90-1485
 90-1491
 90-1870
64 87-3925
65 90-1838
66 z.j.-z.n.
67 87-672
68 84-2263

Tabel N.12 – Vondstnummers van overig klokbekeraardewerk (fig. 9.7).

69 87-3317
70 84-1214
71 89-379
72 89-666
73 90-1424
 90-1470
74 90-1096
75 87-3898
76 89-33
 90-1488
77 89-386
78 89-115
79 89-381
 89-476
80 90-1952
81 89-117
82 87-3597
83 87-4028
84 84-2570
85 87-3501
 87-3995
86 87-3925
 90-1498
87 87-2780
88 87-3925
89 90-1530
90 90-1493
91 84-6454
92 90-1857
93 90-2223
94 90-1494
 90-1495
 90-1498
95 84-4013

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

96 84-2293
 84-2434
97 87-3925
98 87-3989
99 87-4052
100 87-4027
101 87-3035
102 87-4031
103 87-3035
104 89-689
105 89-1297
106 89-39
107 89-6397
108 89-761
 90-2978
109 90-1216
110 90-1475
 90-1874
111 90-1843
112 90-1470
 90-1485
 90-1492
 90-2240
 90-2641
113 89-6397
114 89-1234
 89-1281
115 87-3609
116 89-971
117 87-4021
118 84-6320
 84-6354
119 90-1504
 90-1895

120 90-1207
121 87-3819
122 89-83
123 89-1049
124 87-3604
 90-1019
 90-1507
 90-1513
 90-1866
 90-1870
125 87-3362
 87-3859
126 87-3744
127 89-3281
128 90-1411
129 89-1097
130 89-1238
131 90-1894
132 84-z.n.
133 90-1867
 90-1993
134 87-4021
135 90-1481
136 90-1207
137 84-4020
138 89-1066
139 89-16
140 87-3266
141 87-3959
142 87-4028
143 89-63
 89-111
 89-308
 89-316

(143) 89-319
 89-352
 89-389
 89-390
 89-441
 89-442
 89-950
 89-1258
144 87-3596
145 84-4023
146 89-110
147 89-1095
148 90-2226
 90-2639
 90-2663
149 90-1148
150 60-z.n.
151 90-2666
152 90-1934
153 89-1258
 89-1264
154 89-642
155 89-10
 89-266
 89-304
 89-306
 89-331
 89-334
 89-339
 89-358
 89-484
 89-1288
 89-1297
156 89-199

(156) 89-1049
 90-1148
157 89-323
 90-1522
158 90-1499
159 87-3859
160 90-1483
161 89-5386
 89-5388
 89-5391
 89-5395
 89-5610
162 90-1213
 90-1531
163 87-3280
164 89-73
 89-77
 89-195
165 87-3995
166 87-3035
 87-3326
 87-3866
 87-4048
 87-4052
167 90-2214
168 89-z.n.
168 89-15
169 87-3035
170 89-40
171 87-3975
172 87-3596
173 87-3271
 87-3326
 87-3925
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(173) 87-3931
 87-3975
174 89-1309
175 87-3249
176 89-642
177 87-3701
 87-3975
 87-3995
178 84-z.n.
179 89-299

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(179) 89-319
 89-364
 89-390
 89-498
180 90-1180
 90-1430
 90-1508
 90-1518
 90-1521
 90-1526

(180) 90-1527
 90-1532
181 87-3343
182 83-98
183 84-1222
184 89-322
 90-1474
 90-1873
185 90-1548
186 90-2635

187 60-I-163
188 87-3959
 87-3975
 87-4028
 90-1931
189 89-6082
190 90-2018
191 89-344
 90-1520
192 90-1965

193 84-2256
194 84-1243
195 87-3975
196 90-1605
197 84-2849
198 87-4028

(Tabel N.12 – vervolg)

Tabel N.13 – Vondstnummers van mogelijke klokbekers (fig. 9.8).

199 90-1874
200 87-3332
202 90-2709
203 90-2667
204 87-3925
205 90-1854
206 83-2201
207 87-3452
208 90-1905
209 89-996
210 89-1066

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

211 90-2638
 90-2640
212 89-1111
213 87-3999
214 87-3596
215 90-1494
216 87-3604
 90-1481
 90-1486
 90-1492
 90-1627

 90-1923
 90-2210
217 90-1862
 90-2225
218 89-117
219 90-1968
220 89-1233
221 87-2908
222 89-795
223 87-3399
224 89-27

225 89-392
 89-393
 89-474
226 84-4016
227 90-1184
228 90-1470
229 90-2202
 90-2659
230 90-1604
231 87-3975
 87-3995

232 90-1520
 90-1418
233 90-3173
234 89-564
235 87-3035
236 84-1225
 84-1242
237 90-2632
238 87-390
239 84-2233
240 89-36

Tabel N.14 – Vondstnummers van potbekers (fig. 9.10).

1 87-4048
2 87-3766
3 84-2138
4 87-3988
5 83-2179
6 87-3393
7 87-4087
8 90-2212
9 84-2600
10 89-254
11 87-3925
12 87-3279
13 84-1237
14 87-4025
15 60-I-110
 60-I-111
 60-I-155
 z.j.-z.n.
16 60-I-161
 60-I-185
17 90-1849
 90-2224
18 90-1469
 90-1845
 90-1897
 90-1907
19 87-4023
20 87-3035
21 87-4010

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

22 84-1109
23 89-395
24 89-1245
25 87-3326
 87-3335
 87-3866
 87-4027
 87-4030
26 87-3356
 87-3999
27 87-2868
28 87-3926
29 84-1014
 84-4395
30 60-I-140
 60-I-150
31 87-4087
 87-4204
 87-4266
32 90-2563
33 90-2214
 90-2217
34 60-I-107
 87-3995
 87-4031
 90-1531
 90-1866
 90-1870
 90-1874

(34) 90-1875
 90-1880
 90-1883
 90-1884
 90-1887
 90-1888
 90-1892
 90-1893
 90-1979
 90-2641
 90-2666
35 87-4048
36 87-3423
37 87-3330
 87-3866
38 90-2232
 90-2274
39 87-1855
 87-1898
 87-1919
 87-2165
 87-2390
 87-2392
 87-2392
 87-2459
 87-2463
 87-2464
 87-2714
 87-2814

(39) 87-2866
 87-2875
 87-2959
 87-3307
 87-3493
 87-3535
 87-3819
40 90-1477
 90-1481
 90-1548
 90-1607
 90-1867
 90-1870
 90-1874
 90-1875
 90-1876
 90-1883
 90-2218
 90-2227
 90-2258
41 84-6394
 84-6443
 84-6448
 84-6451
 84-6460
 84-6461
42 90-3064
43 84-43?4
 84-4324

(43) 84-4328
 84-4331
 84-4334
 84-4336
 84-4337
 84-4338
 84-4343
 84-4348
 84-4364
 84-4367
 84-4371
 84-4374
 84-4383
 84-4388
 84-4388
 84-4394
 84-4394
 84-4398
 84-4398
 84-4403
 84-4404
 84-4410
 84-4411
 84-4417
 84-4417
 84-4417
 z.j.-z.n.
 z.j.-z.n.
44 90-2207
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(Tabel N.14 – vervolg)

45 84-1105
46 90-1191
 90-1192
47 87-3035
 87-3298
48 60-I-183
49 87-3463
 87-3866
 87-3975
50 84-4003
51 84-?
52 84-1101
53 84-4424
54 87-4085
55 90-1499
56 84-004
57 87-2463
58 90-1433
59 84-4394
60 90-1505
61 84-4439
 84-4442
62 87-3975
 87-3988
63 90-1403
 90-1473
 90-1861
 90-2219
 90-2229
 90-2230
64 90-1100
 90-1475
 90-1478
 90-1486
 90-1503
 90-1518
 90-1618
 90-1845
 90-1850
 90-1861
 90-1863
 90-1867
 90-1877
 90-1880
 90-1883
 90-1884
 90-1887
 90-1888
 90-1891
 90-1892
 90-1892
 90-1897
 90-2228
 90-2283
65 90-1184
 90-1213
 90-2966
66 87-3604

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(66) 90-2966
67 89-1262
68 89-254
69 90-2202
 90-2203
 90-2663
 90-2668
70 60-I-152
 60-I-153
 60-I-154
 60-I-156
 60-I-157
 60-I-158
 60-I-159
 90-1486
71 90-3143
72 90-2667
73 87-3710
74 84-4280
75 89-5112
76 90-1854
 90-1888
77 60-I-146
78 90-2639
79 87-2377
 87-2468
 87-2532
 87-2854
 87-2869
 87-2953
 87-583
80 87-4661
 89-422
81 84-1366
 84-2271
82 90-1211
 90-1473
 90-1504
 90-1548
 90-1604
 90-1610
 90-1855
 90-1862
 90-1867
 90-1868
 90-1870
 90-1876
 90-1888
 90-1890
 90-2229
 90-2241
83 87-3330
 87-3999
 87-3975
 60-I-89
 60-I-90
 60-I-91
 60-I-92

(83) 60-I-93
 60-I-94
 60-I-95
 60-I-96
 60-I-97
 60-I-98
 60-z.n.
84 90-1058
 90-1504
 90-1628
 90-1849
 90-1854
 90-1876
85 87-3316
86 87-3876
87 87-3975
88 87-2780
89 90-1490
90 87-3356
 87-3596
 87-3597
 87-3701
 87-3866
 87-3876
 87-3925
 87-3926
 87-3931
 87-3956
 87-3975
 87-3984
 87-3988
 87-3999
91 60-I-112
92 84-2234
 90-2204
 90-2204
 90-2205
 90-2216
 90-2226
 90-2245
 90-2251
 90-2625
 90-2641
 90-2641
 90-2663
 90-2664
 90-2681
 90-2883
93 90-2632
 90-2639
 90-2668
94 87-2780
 87-3362
 87-3744
 87-3745
95 87-2868
 87-2869
 87-2881

(95) 87-3229
 87-3289
96 87-3701
 87-3988
 87-3996
97 87-1553
 87-1644
 87-1723
 87-2377
 87-2413
 87-2427
 87-2442
 87-2719
 87-2739
 87-2766
 87-2786
 87-2791
 87-2865
 87-2875
 87-2899
 87-466
98 84-z.n.
99 84-2574
 84-2598
100 87-1225
 87-2104
 87-2172
 87-2391
 87-2418
 87-2732
 87-2938
 87-3015
 87-3025
 87-3053
 87-3121
 87-3299
 87-3299
 87-3317
 87-3686
 87-3732
 87-3905
101 84-1003
102 60-I-z.n.
103 90-1527
 90-1522
 90-1519
 90-1875
 90-1893
 90-1474
 90-1975
 60-I-113
 60-I-114
 60-I-115
 60-I-116
 60-I-117
 60-I-118
 60-I-119
 60-I-120

(103) 60-I-121
 60-I-122
 60-I-123
 60-I-124
 60-I-126
 60-I-127
 60-I-128
 60-I-129
 60-I-130
 60-I-131
 60-I-134
 60-I-135
 60-I-136
 60-I-137
 60-I-138
 60-I-139
 60-I-149
 60-I-z.n.
104 60-I-148
 60-I-151
 87-3326
 87-3330
 87-3335
 87-3465
 87-3473
 87-3473
 87-3478
 87-3597
 87-3597
 87-3674
 87-3701
 87-3797
 87-3853
 87-3946
 87-3946
 87-3958
 87-3959
 87-4010
 90-1505
 90-2631
 90-2631
105 90-3103
106 87-1979
 87-2468
 87-2930
 87-3326
 87-3336
 87-3604
 87-3679
 87-3766
 87-571
107 89-1338
 89-1372
108 89-6319
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Tabel N.15 – Vondstnummers van mogelijke potbekers (fig. 9.12).

109 84-1391
110 89-122
 89-1387
111 89-6955
112 87-3721
 87-3858
 87-3891
113 60-I-184
114 87-3817
 87-3925
115 89-106
116 90-2683
117 90-1493
118 60-I-180
119 89-1043
120 89-6225
121 89-6117
122 89-1262

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(122) 90-1499
123 87-4031
 90-1884
124 90-1858
125 84-z.n.
126 90-1473
127 60-I-100
 60-I-102
 60-I-104
128 87-3335
 87-3463
 87-3596
129 84-1235
130 90-1483
131 90-1527
132 89-32
133 87-3995
134 89-122

135 87-3857
136 87-3853
 87-3988
137 90-1115
138 87-2647
139 89-1285
140 87-3931
 87-4052
141 89-6049
142 60-I-99
 60-I-105
 60-I-109
143 90-2216
144 89-297
145 87-2903
146 87-3596
 87-3876
 87-3925

(146) 87-3926
147 84-1200
148 84-1238
 84-1239
149 90-1859
 90-1864
 90-1877
 90-1933
150 87-2210
151 90-2089
152 87-3596
153 87-3837
154 87-3558
155 90-1846
156 87-2662
157 89-122
 89-329
158 84-1229

159 87-2210
160 89-1039
161 89-205
162 87-2793
163 90-1935
164 89-1267
165 87-3771
166 90-2275
167 87-2812
168 90-1849
169 84-386
170 90-1936
171 90-1482
 90-1876

Tabel N.16 – Vondstnummers van WKD1- en WKD2-aardewerk (fig. 10.5).

1 89-796
2 87-3280
3 89-1397
 90-1149
 90-1560
4 84-4066
 84-4289

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

5 89-35
 89-587
6 90-1987
7 90-2243
 90-2663
8 87-3035
9 87-2827

10 87-409
 87-1101
 87-2717
 87-2908
 87-3208
 87-3313
11 87-3867

12 87-2392
13 87-3343
14 84-9369
15 87-4048
16 87-1084
 87-2424
 87-3074

(16) 87-3271
 87-3732
17 87-2478
 87-2787
18 87-3985

Tabel N.17 – Vondstnummers van WKD3-aardewerk (fig. 10.6).

19 87-3357
 87-3463
 87-3693
 87-3721
 87-3748
 87-3858
 87-3891
 87-3956
 87-3978
 87-4038
20 87-417
 87-428
 87-810
 87-1013
 87-1187
 87-1297
 87-1338
 87-1340
 87-1447
 87-2050
 87-2383
 87-2460
 87-2656
 87-2737
 87-2754

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(20) 87-2767
 87-2784
 87-2806
 87-3000
 87-3067
 87-3091
 87-3099
 87-3312
 87-3572
 87-3690
21 87-4048
22 87-4029
23 87-2468
24 87-3835
 87-3891
 87-4029
25 59-Z
26 87-4023
27 87-3416
28 89-1000
29 84-1346
 84-1409
 84-1426
30 87-3688
31 84-1346

(31) 84-1413
 84-1427
32 89-1000
33 89-7057
34 84-1253
 84-1264
 84-1269
 84-1270
 84-1271
 84-1272
 84-2848
 84-2853
35 90-z.n.
36 84-2074
 84-2076
 84-3078
37 90-3282
38 87-378
 87-646
39 90-1924
40 57-I-125
 84-1356
41 87-177
 87-548
 87-670

(41) 87-865
 87-2892
42 90-2608
 90-3109
 90-3119
 90-3134
 90-3299
 90-3301
 90-3306
 90-3315
43 84-2000
44 87-3733
45 87-127
 87-128
 87-157
 87-249
 87-261
 87-289
 87-441
 87-686
 87-713
 87-858
 87-917
 87-920
 87-923

(45) 87-941
 87-962
 87-964
 87-967
 87-970
 87-971
 87-1116
 87-1147
 87-1814
 87-2041
 87-2757
 87-2861
 87-2865
 87-2885
46 84-1002
47 90-2088
48 87-3742
49 87-3415
50 84-2634
51 87-354
 87-422
 87-572
 87-577
 87-591
 87-600
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(Tabel N.17 – vervolg)

(51) 87-896
 87-933
 87-981
 87-1057
 87-1120
 87-1130
52 90-2090
 90-3310
53 84-2031
54 84-2121
55 83-29
 83-47
 83-79
 84-2138
56 84-1311
57 87-537
 87-654
 87-1277
58 90-2605
59 90-1857
60 84-z.n.
61 84-2640
62 87-3397

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

63 84-1510
 84-1513
 84-1791
 84-2614
 84-3082
 84-3135
 84-3136
 84-3137
 84-3138
 84-z.n.
64 87-3800
65 84-1350
66 90-2732
67 90-z.n.
68 84-2012
69 84-4511
70 84-1400
 84-1412
 84-1422
 84-1428
71 87-608
72 84-1390
 84-1407

73 90-3299
 90-3316
74 84-1487
75 84-2084
76 84-1357
 84-1404
 84-1406
 84-9015
77 90-2314
 90-2733
 90-3302
 90-3310
 90-3311
78 84-2053
 84-2115
 84-2138
 84-2844
 84-2846
79 84-3092
 84-z.n.
80 87-72
 87-102
 87-138

(80) 87-1494
81 87-76
82 84-1590
 84-2080
 84-2549
 84-2647
 84-3096
 84-z.n.
83 90-2597
 90-3113
 90-3119
 90-3297
84 84-2124
85 87-3889
86 90-3302
 90-3311
87 87-1970
88 90-2606
89 87-2074
90 84-2154
 84-2220
91 84-1420
92 87-2

(92) 87-115
 87-650
 87-651
 87-655
 87-661
 87-1322
 87-1333
 87-1358
 87-1386
 87-1854
 87-2684
93 84-1263
 84-1275
 84-2077
94 90-3306
95 90-2612
96 84-2640
97 90-2604
98 87-3279

Vondstnummers van overige aardewerkafbeeldingen:
– Larenpot (fig. 11.1): vnr. 84-4449;
– Schräghalspot (fig. 11.2): vnr. 84-1668.
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OVERIGE OPGRAVINGEN IN DE NOORDOOSTPOLDER: 

E4, NOGMAALS E170, J78, J89, J97, J112 EN J125

E4

E4 is een rivierduin aan de Vecht, met resten van prehisto-
rische bewoning. Na de ontdekking in 1991, en een proef-
sleuvenonderzoek in 1996, is het grootste deel ervan door 
de ROB opgegraven (Peters & Peeters 2001; zie ook D’Hol-
losy & Kerkhoven 1999).
De vindplaats heeft naast indicaties voor gebruik in het 
Mesolithicum (diepe haardkuilen en vuursteenartefacten) 
vooral aanwijzingen uit de SW-periode opgeleverd. De bij-
behorende grondsporen bestaan uit ondiepe haarden, en-
kele verspreide paalsporen (onder voorbehoud) en een graf-
veld. Dit grafveld bevatte de gestrekte begravingen van ten 
minste tien personen, volwassenen (mogelijk zowel mannen 
als vrouwen) en kinderen, en behalve individuele graven 
ook een dubbelgraf, een graf met de resten van drie perso-
nen, en een schedelbegraving. Eén dode was hetzij in hurk-
positie, hetzij “op de rug in een kleermakerspositie met op-
getrokken knieën” begraven (Peters & Peeters 2001, 50).
Op basis van een bodemmicromorfologische analyse, stuif-
meelonderzoek (mogelijk tarwepollen) en graan is de aan-
wezigheid van een akkerlaag een redelijke veronderstelling. 
In dit verband zijn ook lineaire sporen genoemd die deels 
als ‘waarschijnlijke eergetouwkrassen’ zijn opgevat. Mij over-
tuigt deze laatste interpretatie niet. Bovendien is de context 
te vroeg voor eergetouwkrassen. Verkoolde graankorrels 
van eenkoorn en naakte gerst en een kafrestant (emmertar-
we of eenkoorn) zijn aanwezig, naast verkoolde zaden van 
kruiden die als akkeronkruiden aan te merken zijn.
De aangetroffen verkoolde zaden van meidoorn, wilde ap-
pel en resten van hazelnoten en eikels kunnen eventueel 
ouder zijn dan de vroegneolithische bewoningsfase.
Het hoofdzakelijk gecalcineerde botmateriaal (ca. 8000 stuks) 
is vooral van zoogdieren afkomstig. Er zijn ook enige vogel- 
en visresten gevonden. Het meeste bot (97%) was niet op 
soort te brengen. Voor zover dit wel mogelijk was, betreft 
het in hoofdzaak varken (waarbij het met één uitzondering 
(wild zwijn) onduidelijk is of het wild zwijn of tam varken 
betreft). Voorts zijn bever, edelhert en andere hertachtigen 
gesignaleerd, en overig wild in verwaarloosbare aantallen. 
Bot van zeker gedomesticeerde dieren vormt een minder-
heid. Het gaat om rund, schaap/geit en hond.
Het schervenbestand bestaat uit ca. 5000 stuks waarvan ca. 
2000 wat grotere exemplaren. Het aardewerk bezit H-, N- 

In deze bijlage wordt ingegaan op enkele andere vindplaatsen in de Noordoostpolder waar gravend onder-

zoek heeft plaatsgehad, en die vondsten uit het Neolithicum en de Bronstijd hebben opgeleverd. Zij worden 

in volgorde van hun kavelaanduidingen besproken (voor hun locaties zie fig. 27.1-10).

en Z-voegen. Het overgrote deel is gemagerd met graniet, 
en soms met kwarts. Chamotte is regelmatig als magering 
opgemerkt, plantaardige materiaal daarentegen slechts in-
cidenteel (wat ik aan selectieve degradatie wijt, zie para-
graaf 5.3). Ca. 1,5% van de scherven is versierd, met nagel-, 
vingertop- of spatelindrukken en incidenteel met groeflij-
nen (buikfranje). De versiering bevindt zich op de rand, 
aan de binnen- en/of aan de buitenkant onder de rand, of 
op de schouder. Ook komt vlakdekkende versiering voor, 
waaronder de dakpansgewijze plastische versiering die bij-
voorbeeld ook van P14 bekend is. Door de sterke fragmen-
tatie is de potvorm lastig te beoordelen. Het lijkt voorname-
lijk om potten met S-vormige profielen te gaan, een enkele 
keer met een wandknik. De bodems zijn rond, soms spits-
rond, en incidenteel vlak. Knobbelbodems zijn niet aange-
toond. Enkele langwerpige en ronde knobbels zijn afkom-
stig van de potwand.
Aan de flank van het duin is een complete, onversierde pot 
met ronde bodem en een langgerekt S-profiel gevonden, 
die als een rituele depositie is beschouwd.
Het vuursteen (ruim 6000 stuks) is van noordelijke her-
komst (lokale morene-vuursteen). Een zeer kleine minder-
heid is mogelijk geïmporteerd uit het zuiden (Limburg). 
Het vuursteen is ter plaatse bewerkt. Afslagen domineren 
over klingen, waardoor het assemblage relatief jong aan-
doet. Onder de werktuigen bevinden zich veel schrabbers, 
verder onder meer schaafjes, snijwerktuigen, boortjes en 
pièces esquillées, en vooral niet nader benoembare werk-
tuigen. De pijlbewapeningen bestaan voornamelijk uit tra-
pezia, maar er zijn ook enkele driehoeken en een bladspits 
met oppervlakteretouche gevonden.
Een aantal 14C-dateringen heeft betrekking op de mesoli-
thische aanwezigheid. De 14C-dateringen van de graven 
lopen sterk uiteen en blijken onbetrouwbaar te zijn. Er zijn 
twee dateringen van aankoeksel op aardewerk (GrN-25691: 
5300±30 BP; GrN-25683: 5220±40 BP), en één van een 
graankorrel (GrN-25683: 5250±50 BP)1. Deze zijn later aan-
gevuld met nog eens zes aankoekseldateringen, met als 
oudste GrA-25802: 5350±45 BP, en als jongste GrA-25809: 
4825±45 BP (Raemaekers 2003/04, fig. 4, tab. 1).

1 Tabel 54 in Peters & Peeters (2001) vertoont verdubbelingen in de la-
boratoriumnummers van 14C-dateringen, waaronder de genoemde.
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Een serie 14C-dateringen van veen/hout geeft voor de flan-
ken inzicht in het tijdstip van de overdekking met een veen-
vegetatie. De jongste datering is 4670±35 BP (GrN-25687). 
De top van het duin (ca. 3,75 m -NAP) moet echter pas 
omstreeks 4200 BP onder het veen verdwenen zijn, maar 
goede aanwijzingen voor gebruik tijdens de Drouwener 
TRB of later ontbreken. Wel is zeker sprake van menselijke 
aanwezigheid in laat SW2 en vroeg Pre-Drouwen. Op de 
datering in Pre-Drouwen wijst ook de genoemde aanwezig-
heid van buikfranje. Gelet op de 14C-dateringen, de land-
schappelijke ontwikkelingen in de Noordoostpolder en de 
verlanding van de Vechtgeul nabij het rivierduin, verwacht 
ik dat aan het gebruik van het rivierduin rond 4800 BP 
(3650 cal BC) een eind gekomen is. De auteurs dachten aan 
een basiskamp, zonder zwaardere huisstructuren zoals op 
P14. Ik denk aan een regelmatig bezochte tijdelijke neder-
zetting (een satellietkamp, vermoedelijk geëxploiteerd van-
uit Urk).

E170

In bijlage D staat de dateringsproblematiek van het SW-
vondstcomplex van het rivierduin op E170 centraal. Hier-
onder worden nog enkele aanvullende gegevens vermeld.
Gehasse (1995, 69-70) werkte het botmateriaal uit dat in 
1984 werd verzameld bij het onderzoek aan slootkantpro-
fiel 12, en dat waarschijnlijk in hoofdzaak aan SW te ver-
binden is, zij het niet aan een afzonderlijke fase. Latere con-
taminatie (zie hieronder) is echter mogelijk. Van de 117 
botten is 14% verbrand en minder dan een kwart determi-
neerbaar. In aflopende volgorde van botaantallen betreft 
het edelhert, rund, mogelijk ook oerrund, varken (tam of 
wild), bever, eland, vermoedelijk vos, en zeker paard (gelet 
op de context waarschijnlijk wild paard). Het botmateriaal 
vertoont regelmatig slacht-, snij-, brand- en vraatsporen.
Het plantaardige materiaal omvat zeven verkoolde graan-
korrels, voor zover te determineren van emmertarwe en 
naakte gerst (ook in pollen aangetoond), en verder verkool-
de aarvorkjes van emmertarwe. Voorts zijn onverkoolde za-
den van verschillende mogelijke tredplant- en akkeronkruid-
soorten aangetroffen. Onverkoolde hazelnootdoppen en 
braampitten wijzen op verzamelde noten en vruchten.
Gehasse hield rekening met een mogelijk permanente SW-
nederzetting en met lokale graanverbouw op E170.

Hogestijn (1991a, 115) vermeldde eikenhouten palen en 
balken, vermoedelijk onderdelen van een TRB-palissade, 
met drie 14C-dateringen tussen 4555±40 BP (GrN-16708) 
en 4480±35 BP (GrN-16710). Transversale pijlpunten, en 
vooral de vondst van een scherf met dwarssteekversiering, 
zijn verdere aanwijzingen voor TRB-aanwezigheid, gedu-
rende waarschijnlijk de Drouwener TRB.
Een vuurstenen bijl, type Valby, en een H1-hamer van dio-
riet getuigen van EGK-aanwezigheid (Hogestijn 1986b, 43-
45, fig. 24-25). De hamer laat zich nader dateren in EGK4 
(Drenth & Lanting 1991, 43). Bij deze vondsten is te den-
ken aan uit graven geploegde grafgiften, al kunnen beide 
ook uit rituele deposities afkomstig zijn.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het grote en hoge ri-
vierduin op E170, dat zich uitstrekte tot in kavel E171 (zie 
ook Hogestijn 1986b, 50-52, fig. 27-31), een langdurige be-
woningsgeschiedenis heeft gehad. Vermoedelijk is het duin 
niet alleen in SW, maar ook gedurende TRB, Laat-EGK en 
mogelijk nog daarna, permanent bewoond geweest.

J78

Al in 1950 was ter hoogte van J78 archeologisch materiaal 
ontdekt. Klaar (1951, 23) vermeldde “zeer vroege brons-
tijdscherven (datering G.D. van der Heide) in het schei-
dingsvlak van Cardium-klei en jongere detritus, samen met 
veel resten van grote vissen, stukken van grote hertenge-
weien, waarvan één met zekerheid niet afgestoten is en dus 
aan een gestorven of geslacht dier moet hebben toebe-
hoord”. Hogestijn (1986b, 99), die dit materiaal veel later 
beschreef, merkte ook een stuk zandsteen, een stuk graniet 
en bewerkt vuursteen op (een kernvernieuwingsstuk en een 
paar afslagen, deels met gebruiksretouche). Het visbot bleek 
van harder afkomstig te zijn.

IPP-onderzoek van 1988
Tijdens de IPP-veldcampagne van 1988 werden op J78 bo-
ringen gezet, een oppervlaktekartering uitgevoerd en vier 
kleine prospectiekuilen gegraven (ter hoogte van de oever-
wal ter plaatse, in het talud van de scheidingssloot met J77, 
de noordelijk aangrenzende, geëgaliseerde kavel; zie Ge-
hasse 1995, fig. 17). Twee ervan, op en vlakbij de oeverwal, 
leverden opnieuw vondsten op, ditmaal op het grensvlak 
van de Unio-II-oeverwal met bovenliggende Cardiumklei: 
vuursteen (zowel onbewerkt als afslagen), natuursteen (waar-
onder een fragment van een hamersteen), houtskool, schelp-
fragmenten, en vis- en zoogdierbot (snoek en rund).

IPP-onderzoek van 1991
Bovengenoemde bevindingen waren voor mij aanleiding 
om in 1991 over wp. 88-1 een proefsleuf te graven. Achter 
een oost-west gerichte profielsleuf, loodrecht op de getopte 
Unio-II-oeverwal (maximale hoogte ca. 4,6 m -NAP) werd 
een vlak aangelegd op de flank van de oeverwal, aan de 
geulzijde (zie Gehasse 1995, 113-114, fig. 17 en profiel V). 
Deze is per onderscheiden lithologische laag met behulp 
van de troffel onderzocht in verzameleenheden van 1 m2, 
maximaal 5 cm dik. Enkele verzameleenheden zijn gezeefd 
over een maaswijdte van 2 mm (wat vooral veel extra visbot 
opleverde, vooral van kleine zoetwatersoorten. Troffelen 
heeft geleid tot ondervertegenwoordiging van met name 
baars, platvis en karperachtigen; zie ibidem, 162-163).

Totaal is 63 m2 opgegraven. Grondsporen zijn niet ontdekt. 
Alleen het ecologische materiaal is onderzocht, inclusief 
het bewerkte bot en gewei (ibidem, 247-259, fig. 38, 40). 
De overige vondstcategorieën (natuursteen, vuursteen en 
aardewerk) wachten nog op uitwerking. Aan Gehasse (1995, 
114-116, 154-167) is bijna al het onderstaande ontleend. 
Voor nadere details wordt verwezen naar Gehasse (ibi-
dem).
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Het aangetroffen materiaal valt op stratigrafische gronden 
uiteen in de hieronder genoemde twee vondstcomplexen.

Het neolithische vondstcomplex
De oudste vondsten zijn aangetroffen in een restant grove 
detritusgyttja en aan de basis van een schelpenrijk niveau 
(waarschijnlijk Cardiumdetritus). Deze vermoedelijk ver-
spoelde niveaus hebben, afgaande op het aardewerk, hoofd-
zakelijk laatneolithisch materiaal opgeleverd (late klokbe-
kers en potbekers). Maar een 14C-datering van verkoolde 
voedselresten op een onversierde scherf (UtC-1936: 4260± 
70 BP), mits geen afzwaaier, wijst tevens op menselijke 
aanwezigheid gedurende TRB6-7 of eventueel EGK1-2.
Het botmateriaal bestaat uit 49 fragmenten, waarvan 42 op 
soort gebracht kon worden. Gedomesticeerde dieren ma-
ken 80% van het totaal uit (resten van minimaal 7 biggetjes 
(tam varken), 2 jonge schapen of geiten, een onvolwassen 
en een volwassen rund, en een volwassen hond). Verder zijn 
de resten van minimaal twee bevers en een woelrat aange-
troffen. Het vogelbot (3 stuks) is afkomstig van eend, wilde 
eend en zomer- of wintertaling. De visresten (20 stuks) zijn, 
voor zover te determineren, afkomstig van baars, meerval, 
snoek, serpeling en bot.
Het botanische materiaal omvat houtskool en onverkoolde 
hazelnootdoppen, zowel compleet als gefragmenteerd.
Op basis van de ecologische gegevens uit dit oudste vondst-
complex dacht Gehasse (ibidem, 116) aan een zomerkamp 
voor het weiden van vee en het vangen van vis.

Het WKD3-vondstcomplex
In de top van steeds humeuzer wordende Cardiumklei, in 
kleiige detritusgyttja (vergelijkbaar met wat ik voor P14 
Cardiumgyttja heb genoemd) en in gelaagde detritusgyttja 
(vergelijkbaar met de DG3 op P14) bevond zich WKD3-af-
val. De vondstcontext was relatief onverstoord, zoals af te 
leiden valt uit de beperkte verticale spreiding, geringe frag-
mentatiegraad, passende scherven (van waarschijnlijk maar 
een paar potten), en soms aaneenpassende botfragmenten 
(van slechts een gering aantal individuen).
J78 laat voor het tijdstraject dat samenvalt met WKD3 na 
aanvankelijke zoet-brakke condities, versterkte getijdenin-
vloed zien, en vervolgens een graduele overgang van brakke 
omstandigheden, met incidenteel nog wat getijdenbewe-
ging, naar een volledig zoet milieu (Gehasse 1995, 152-154). 
Op de oeverwal stond een elzenbroekbos met wilg en haze-
laar. Aan de komzijde bevond zich een zeggenmoeras met 
riet en plaatselijk wat berken. Aan de geulzijde groeide 
riet.
Opvallende WKD3-vondsten zijn schedelrestanten, een pre-
molaar, een rib en een opperarmbeen van een jong-volwas-
sen mens.
Van de 390 stuks zoogdierbot kon globaal de helft gedeter-
mineerd worden. Daarvan behoort het merendeel toe aan 
gedomesticeerde dieren, en een minderheid aan wild (162:
31).
Bij de huisdieren domineert varken (ten minste 16 individu-
en) over rund (7 individuen), gevolgd door hond (4 stuks), 
een zeker schaap en een schaap of geit. Dat levende dieren 
aanwezig waren, bewijzen coprolieten van hond of varken. 

Verschillende soorten jachtwild zijn steeds met minimaal 
één individu aanwezig, in aflopende volgorde van botaan-
tallen edelhert, bever, bruine beer, otter en marter. Voorts 
is een woelrat aangetroffen. Opvallend is dat een hoog aan-
deel jonge dieren aangetoond kon worden, wat terug te voe-
ren is op zowel gunstige conserveringsomstandigheden als 
de geringe fragmentatiegraad.
De botten vertonen slacht- en snijsporen; aanwijzingen 
voor segmentatie en uitbenen. Zij zijn veelal opzettelijk ge-
broken, om merg te verkrijgen of in verband met werktuig-
fabricage. Op dit laatste wijzen tevens bewerkingssporen. 
De geringe hoeveelheid slachtsporen op varkensbot hangt 
samen met de aanwezigheid van veel juveniele resten; al-
leen volwassen varkens werden in delen bereid, speenvar-
kens in hun geheel. Brandsporen duiden op voedselberei-
ding en op botafval dat in het vuur geworpen is. Anders 
dan op P14 wijzen slacht-, snij- en vraatsporen op con-
sumptie van hond door zowel de eigen soortgenoten (en 
varkens?) als door mensen.
De relatief geringe aantallen vogelbot (38 stuks), van juist 
wel veel verschillende soorten (wilde eend, taling, kolgans, 
wilde zwaan/knobbelzwaan, dodaars, roek, raaf, aalschol-
ver en zeearend) wijzen eerder op gelegenheidsvangsten 
dan op gerichte jacht. Enkele botten vertonen snij- en 
slachtsporen.
Er is veel visbot gevonden (3787 stuks) waarvan 1705 stuks 
op geslacht of soort te brengen waren. In aflopende volg-
orde (van botaantallen) zijn vooral karperachtigen, meer-
val, baars, dunlipharder, paling en snoek goed vertegen-
woordigd. Uitgaande van het minimum aantal individuen 
is de volgorde paling, karperachtigen, snoek, dunlipharder, 
baars, meerval, brasem, platvis, en incidenteel blei, serpe-
ling, blankvoorn en rietvoorn. Uit verbrandingssporen en 
incidentele snij- en slachtsporen blijkt dat de vis ter plaatse 
werd geconsumeerd of verwerkt.
Op J78 is een benen visstaafje gevonden; een aanwijzing 
voor hengelen. Gehasse veronderstelde ook andere vis-
vangstmethoden. De bijna-afwezigheid van vissen kleiner 
dan 20 cm maakt duidelijk dat het gevangen vis betreft. 
Toch lijkt geen sprake geweest te zijn van selectieve vangst 
op grootte, eerder van wat lokaal beschikbaar was en van 
visserij tijdens het paaiseizoen, behalve in het geval van 
meerval, waarvoor bewuste selectie op grootte wel een rol 
gespeeld kan hebben. Gehasse dacht hierbij aan het ge-
bruik van drijfnetten en speren; technieken die mogelijk 
ook toegepast werden bij de snoekvangst.
De duidelijke oververtegenwoordiging van roofvissen wijst 
op selectieve jacht op de betreffende soorten, waarschijnlijk 
omdat roofvissen beter smaken en minder graterig zijn dan 
bijvoorbeeld karperachtigen.
Kenmerkend voor de Vroege Bronstijd is de aanwezigheid 
van bedekte gerst (dat in het Neolithicum nauwelijks voor-
komt). Op J78 is dat naast naakte gerst aangetroffen in een 
verhouding van 4:1 (totaal 28 verkoolde graankorrels; ibi-
dem, 164). Een verkoolde korrel van zomertarwe is waar-
schijnlijk van zeer recente datum. Omdat graanpollen en 
kaf- en stroresten niet zijn aangetroffen, zal het graan ver-
moedelijk niet ter plaatse verbouwd zijn, maar aangevoerd 
zijn. Gehasse (ibidem, 165) noteerde verder de aanwezig-
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heid van verkoolde eikeldoppen en hazelnootdoppen, naast 
onverkoolde doppen van die laatste soort. De eikels, voed-
sel voor mens of varken, zijn vermoedelijk van elders mee-
genomen, omdat overige aanwijzingen voor eik in de direc-
te omgeving ontbreken.
Houtskool en as in ondiepe kuiltjes die tot in de top van de 
Unio-II-klei reiken, zijn als haardrestanten geïnterpreteerd. 
Zij lijken mij voor oppervlaktehaarden te diep gelegen te 
hebben. Misschien moet eerder aan restanten van stoofkui-
len gedacht worden. Het weinige gedetermineerde houts-
kool, zonder schimmeldraden, was afkomstig van wilg en 
els, wat wijst op vers gebruikt brandhout. Verkoold riet doet 
vermoeden dat de oeverzone afgebrand werd, net als op P14 
het geval was, bijvoorbeeld om ruimte te verkrijgen voor het 
kampement.

Op basis van slachtleeftijden (en aannemende dat varken 
twee worpen per jaar had) wijst het zoogdierbot op aanwe-
zigheid in het zomerhalfjaar. Een schedelvast geweifrag-
ment van edelhert duidt op aanwezigheid in het winterhalf-
jaar. De vertegenwoordigde vogelsoorten waren gedurende 
het hele jaar te vangen. Het is aannemelijk dat de visvangst 
voornamelijk een activiteit in het zomerseizoen is geweest. 
Als de hazelnoten lokaal geoogst waren, wijst dit op aanwe-
zigheid in het najaar.
Ook op grond van milieu-overwegingen en een veronder-
stelde slechte begaanbaarheid van het terrein gedurende de 
winter, dacht Gehasse voor WKD3 aan periodieke aanwe-
zigheid; seizoensmatig en eventueel dagelijks, vanaf de 
vroege lente tot in de late herfst, met visvangst (vangst, ver-
werking, conservering, consumptie) en veeweiden als hoofd-
activiteiten. De vindplaats lag op slechts één uur varen van 
de zandrug van Schokland, van waaruit J78 vermoedelijk 
geëxploiteerd werd (Gehasse 1995, 184).

J89

J89 is een rivierduinvindplaats aan de noordkant van de 
Vecht. Van deze vindplaats waren als oppervlaktevondsten 
SW- en TRB-scherven bekend, en vuurstenen spitsen die 
aan KB werden toegeschreven (Hogestijn 1989, 118; idem 
1991a, 118). Mogelijk is deze laatste determinatie onjuist, 
want KB-pijlpunten zijn vaak lastig te onderscheiden van 
SW/Pre-Drouwener driehoeken met oppervlakteretouche. 
Tijdens een nog niet uitgewerkt ROB-proefsleuvenonder-
zoek zijn in 1990 vele vuurstenen artefacten en SW-scher-
ven aan de flank van dit geërodeerde en vergraven duin 
gevonden, merendeels in verspoelde context. Hogestijn 
(1991a, 118) stelde dat deze erosie van voor 4600 BP da-
teert. Gelet op de geringe omvang van het duin zal het om 
een herhaaldelijk bezochte tijdelijke nederzetting gaan.

J97

J97 is een oeverwalvindplaats aan een waterloop die enkele 
honderden meters westelijk van de opgravingslocatie uit-
stroomde in de Vecht (de Unio-II-loop). Op deze kavel wa-

ren al in 1950 in de uitgegraven grond van de sloot tussen 
J97 en J98 vier WKD-scherven (WKD3) aangetroffen, waar-
onder een scherf met twee met wikkeldraadstempelindruk-
ken versierde stafbanden in de hals, en verder wat leem-
brokjes, vuursteen, natuursteen, bot (van vis, rund en var-
ken), houtskool en een hazelnootrestant (Hogestijn 1986b, 
102-106).

IPP-onderzoek van 1984
In 1984 is door het IPP booronderzoek uitgevoerd en zijn 
enkele profielkuiltjes gegraven langs de slootkant bij het ta-
lud van de snelweg (Palarczyk 1986, 41-73, fig. 4.1-4.13; 
zie ook Gehasse 1995, 168). In een verbrede profielkuil 
(wp. 1) is een otterschedel opgemerkt temidden van ca. 20 
keien en keitjes, een niet nader te determineren aardewerk-
scherfje en ca. 25 vuurstenen afslagen. De vondstversprei-
ding deed nogal willekeurig aan, al lagen de grootste stenen 
in de directe nabijheid van de otterschedel. De vondsten 
lagen merendeels op, en soms in de top van Cardiumklei, 
en waren over het algemeen omgeven door jonge detritus-
gyttja. Het geheel was mogelijk gemarkeerd met een verti-
caal ingestoken staak of stok. De vondstconcentratie kon 
alleen aan de zuidwest- en noordoostzijde begrensd worden 
en besloeg ca. 110 x 60 cm. Het is als een rituele depositie 
of als een ‘werkkampje’ aangemerkt (Palarczyk 1986, 60-
66, fig. 4.11-4.13, foto 4.1-4.2). Bakker, die er blijkbaar 
eerder een toevallige constellatie in zag, noteerde in Palar-
czyks typescript dat het geheel hem deed denken aan de 
afvalzone bij de oever van de kreek van Vlaardingen. Gelet 
op de lithostratigrafische situatie moet gedacht worden aan 
een datering in laat WKD3 of in de Midden-Bronstijd.

IPP-vervolgonderzoek van 1988
Het onderzoek van 1984 kreeg in 1988 een vervolg, waarbij 
op de kavel ca. 300 boringen gezet zijn, die vaak lastig te 
interpreteren waren, en op grond waarvan slechts globaal 
inzicht verkregen kon worden in het lokale geulen- en oever-
wallenpatroon (Gehasse 1995, 71, fig. 14, profiel VI).
Op en nabij de oeverwalrestanten (met Unio- en Cardium-
klei) aan de zuidoostzijde van de kavel zijn enkele proefput-
jes gegraven, de meeste met verwaarloosbaar resultaat. In 
één putje echter (wp. 88-1), aan de flank van zo’n oever-
walrestant, zijn door elkaar gemengd veel vondsten uit ver-
schillende perioden gedaan. Zij bevonden zich op de geëro-
deerde top van gerijpte Unio-klei en waren overdekt door 
detritusgyttja. Deze is door Gehasse (1995, 71, 117) opge-
vat als DG1 of DG2, maar op grond van de datering van 
het jongste (verspoelde) vondstmateriaal lijkt het mij aan-
nemelijk dat het om een jongere afzetting gaat, die gevormd 
is in de Midden-Bronstijd. Naast houtskool, houtsnippers, 
bot, natuursteen en vuursteen (niet nader benoembare, ge-
retoucheerde artefacten) werden onder meer de volgende 
vondsten aangetroffen (mijn determinaties): een brok hut-
tenleem met duidelijke, kruisende indrukken van vlecht-
werk (hetgeen wijst op een onderkomen), een scherf van 
een grote trechterbeker (diameter ca. 30 cm) met diepsteken 
in buikfranje-motief, scherven van één tot drie potbekers 
en van één of twee Veluwse klokbekers, een grote, dikwan-
dige scherf met vlakdekkende ongepaarde nagelindrukken 



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

694

OVERIGE OPGRAVINGEN IN DE NOORDOOSTPOLDER: E4, NOGMAALS E170, J78, J89, J97, J112 EN J125 BIJLAGE O

695

(een uniform-versierde WKD-bekerpot?), enkele bodem-
scherven, waaronder een dikke bodemscherf (WKD of 
HVS) en enkele randscherven met vingertopindrukken 
(waarschijnlijk HVS).
Voor de analyse van de macroresten en insectenmonsters, 
afkomstig uit de detritusgyttja, zie Gehasse 1995, 117 en 
tab. 6.32-33. Ik ben er niet zeker van of de door haar ge-
noemde vegetatie-aanwijzingen (elzenbroekbos en braam 
op de hogere delen van de oeverwal, wilg en oeverplanten 
lager op de flank, waterplanten in de geul en zeggen in de 
kom) een betrouwbare indicatie geven voor hoofdzakelijk 
het laatneolithische milieu. Dat zou inderdaad het geval 
zijn als de detritusgyttja gelijkgesteld kan worden met de 
DG1 en DG2 van P14, maar niet als mijn boven genoemde 
vermoeden juist is en het een jongere detritusgyttja betreft, 
die afgezet is in de Midden-Bronstijd (en mogelijk ook ge-
resedimenteerd materiaal bevat).
Gehasse (1995, 71, 117, Tab. 6.31) dacht op basis van het 
botmateriaal (weinig zoogdierbot, voor zover te determine-
ren afkomstig van rund , hond, bever, en woelrat, en verder 
vooral visbot) aan een tijdelijke nederzetting die in hoofd-
zaak als visvangstkamp heeft gediend. Uit het vervolgon-
derzoek zou de juistheid van haar veronderstelling blijken.

Proefsleuvenonderzoek
Vanwege de aanleg van een bedrijventerrein is op de kavel 
door het ADC een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Van 
der Heijden 2001), wat oostelijker van wp. 88-1. Daarna is 
ook door de provinciaal archeoloog in samenwerking met 
de afdeling Flevoland van de Archeologische Werkgemeen-
schap Nederland gravend onderzoek verricht (Kerkhoven 
2000). Bij deze vooronderzoeken in 1999 en 2000 werden 
in een geul resten van een fuik en twee visweren aangetrof-
fen. Ook zijn nabij een zuidelijke oeverwal in verspoelde 
context talrijke vondsten gedaan, waaronder onmiskenbaar 
Vroeg-HVS-aardewerk (met touwindrukken) en veel bot-
materiaal (ca. 500 stuks). Opmerkelijke vondsten zijn een 
dijbeen- en twee schedelfragmenten van mens. Wat betreft 
botaantallen domineert rund, gevolgd door varken, edel-
hert, schaap/geit, hond, bever en otter. Zeldzaam zijn oer-
rund, vos, bunzing en bruine beer. Net zoals bijvoorbeeld 
op P14 is nauwelijks vogel aanwezig (8 botjes, voor zover 
determineerbaar van zeearend, aalscholver, wilde eend en 
kuifeend, exclusief een later herkend snavelfragment van 
een reiger). Dit botmateriaal laat zich echter niet nauwkeu-
riger dateren dan tussen Pre-Drouwen en HVS.

Opgraving door het ADC
Uitgebreide opgravingen volgden in 2000 en 2001 (Bulten, 
Van der Heijden & Hamburg 2002). De belangrijkste be-
vindingen vat ik hieronder samen. De oeverwallen zijn 
zwaar aangetast, zoals op basis van het IPP-onderzoek al 
bleek. Hier waren geen intacte vondstlagen of grondsporen 
meer aanwezig. De ontdekkingen in de geul waren specta-
culair. Hierin zijn de resten aangetroffen van ten minste 11 
visweren (met een combinatie van palen van els, berk, po-
pulier, wilg, iep, es en eik) en 44 fuiken (gemaakt van haze-
laar, wilg, gelderse roos, berk en eik) – waarschijnlijk maar 
een klein deel van wat buiten het opgegraven terrein nog te 

vinden is. Veel ervan zijn 14C-gedateerd; tussen 4520±30 
BP (GrN-26481; fuik 2) en 3450±25 BP (GrN-26505; vis-
weer 5). De dateringen wijzen op gebruik in TRB, KB en 
WKD. Zij verschaffen geen aanwijzingen voor activiteiten 
tijdens EGK. Ook het vondstmateriaal biedt niet of nauwe-
lijks aanleiding om aan EGK-aanwezigheid te denken (zie 
hieronder).
Door de omstandigheden gedwongen, konden de vondsten 
niet systematisch, op uniforme wijze en per lithostratigrafi-
sche eenheid verzameld worden. Bovendien is niet alles ge-
borgen (ibidem, 13-15). Er leek aanvankelijk op basis van 
het aardewerk sprake te zijn van een grove tweedeling in de 
vondstverspreiding (ibidem, 16); bronstijdmateriaal zou min 
of meer gescheiden liggen van materiaal dat aan Laat-SW 
werd toegewezen (door mij hieronder direct vertaald in 
Pre-Drouwen). Het verschil in verspreiding van het aarde-
werk uit verschillende perioden bleek uiteindelijk echter 
niet zo uitgesproken te zijn. Aardewerk uit elke onderschei-
den periode is zowel in de geul als direct ten zuiden van de 
zuidelijke oeverwal aangetroffen (als afval in de kom), en 
nauwelijks op die oeverwal zelf (wat vanwege de aftopping 
ervan niet verbaast). Wel is een groter deel van de herkende 
Pre-Drouwener, WKD- en HVS-scherven aan de zuidzijde 
van de oeverwal gevonden, terwijl het KB-materiaal in 
hoofdzaak uit de geul afkomstig is (Bloo 2002, 86).
De ruim 1600 scherven konden veelal niet nader gedeter-
mineerd worden. Slechts een kleine 10% is toegewezen aan 
verschillende culturen (Bloo 2002). Pre-Drouwen is verte-
genwoordigd in mineraal of met chamotte of zand gema-
gerde scherven van S-vormige en biconische potten, inci-
denteel versierd met gaatjes onder de rand. Deze toewijzing 
is bevestigd door 14C-dateringen van verkoold aankoeksel 
(zie ook Raemaekers 2003/04, tab. 1, fig. 7), met daterin-
gen tussen 4880±50 BP (GrA-25791) en 4500±50 BP 
(GrA-18837). Een TRB-scherf toont onderbroken buik-
franje, in diepsteektechniek. Deze scherf kan zowel aan 
Pre-Drouwen als aan TRB1-5 worden toegeschreven (mijn 
determinatie). Ik betwijfel sterk of een schouderscherf aan 
een SVB- of AOO-type heeft toebehoord, zoals Bloo 
(2002, 83, fig. 9.8a) suggereerde; ik zie er eerder een potbe-
kerscherf in. Late klokbekers (Veluwse typen) zijn zeker 
aanwezig, evenals halspotbekers. Verder is vrij veel WKD-
aardewerk gesignaleerd, waaronder fragmenten van een 
bekertje met een oor als van een bierpul, dat ik in WKD2 
zou plaatsen, en duidelijke WKD3-scherven. De meest op-
merkelijke heeft nagelindrukken op de rand, groeflijnen in 
zigzagmotief aan de binnenkant ervan, en min of meer ho-
rizontale groeflijnen aan de buitenkant. Uitzonderlijk voor 
de Noordoostpolder is de aanwezigheid van onmiskenbaar 
Vroeg-HVS-aardewerk, versierd met nagel-, vingertop en 
touwindrukken – de zeldzaamheid ervan hangt ongetwij-
feld samen met de erosiegeschiedenis, waardoor in de pol-
der de middenbronstijdniveaus grotendeels opgeruimd 
zijn.
Het op J97 aangetroffen vuursteen is overwegend regionale 
morene-materiaal, maar heeft ook wel een zuidelijke (Lim-
burgse) herkomst. Onder de bijna 6900 stuks vuursteen 
bevinden zich nauwelijks klingen (ca. 1%); de nadruk lag 
overduidelijk op afslagproductie. Er zijn 180 werktuigen 



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

696

herkend, merendeels geretoucheerde afslagen, op afstand 
gevolgd door schrabbers, boortjes, schaafjes, verschillende 
driehoekige pijlpunten met oppervlakteretouche (uit KB en 
WKD; deels halffabrikaten), een vuurslag en nog enkele 
werktuigtypen. Vermeldenswaardig zijn voorts een frag-
ment van een geslepen bijl en een Scandinavische dolk 
(type Ib, vermoedelijk van vuursteen uit Helgoland). Op-
vallend is het ontbreken van transversalen of andere pijlbe-
wapeningen die te verbinden zijn aan SW, Pre-Drouwen of 
jonger TRB. Op grond van het vuursteen is geconcludeerd 
dat er geen indicaties zijn voor aanwezigheid vroeger dan 
Pre-Drouwen (Verneau 2002).
Ruim 2300 stuks natuursteen zijn geborgen. Het steen-
spectrum is breed en typerend voor wat in de regionale mo-
rene-voorkomens (zoals op de zandruggen van Urk, Tolle-
beek en Schokland) aan te treffen is. Het materiaal ver-
toont de sporen van menselijk gebruik, wat blijkt uit de 
sterke fragmentatie en de vele aanwijzingen voor verhitting 
en verbranding. Onder de slechts 26 stenen werktuigen zijn 
twee bijna complete bijlen opgemerkt, een Felsovalbeil van 
doleriet en een Felsoval- of Felsrechteckbeil van biotietgra-
niet, en verder maalstenen van graniet, klop- en/of wrijfste-
nen van zandsteen, kwartsitische zandsteen, kwarts en gra-
niet, en slijpstenen van zandsteen en kwartsiet. Daarbij zijn 
de fragmenten van haard- en kookstenen niet meegerekend 
(Kars 2002).
Het botmateriaal van de opgravingen is niet uitgewerkt. 
Wel is aandacht geschonken aan voorwerpen van been en 
gewei, die over het algemeen goed geconserveerd zijn (Bul-
ten 2002). Het betreft priemen, naalden, een benen kraal 
of knoop, vishaken (vooral van gewei gemaakt) met en zon-
der weerhaak en met een inkeping of een oogje voor de be-
vestiging, beitels, spatels, een benen dolk, ogenschijnlijk 
naar model van een Scandinavische dolk, doorboorde bij-
len van bot en gewei, waaronder een T-bijl, een fragmentje 
met vier inkepingen (vishaak?), een doorboorde bevertand 
en wat afvalstukken. Als grondstof dienden bot en gewei 
van edelhert, overig groot zoogdierbot en bot (midden-
voetsbeen) van schaap/geit (gebruikt voor alle naalden).
Een bijzondere vondst was tenslotte nog een ca. 2 m lange, 
gevorkte taxushouten staf (een hulpmiddel bij het lichten 
van fuiken?).

Conclusie
Uit de verschillende onderzoeken komt het beeld naar vo-
ren van een locatie die als tijdelijke nederzetting herhaalde-
lijk gebruikt is in Pre-Drouwen (waaraan op basis van de 
14C-dateringen geen visweren of fuiken zijn toe te wijzen) 
en in de Drouwener TRB (met 14C-gedateerde visweren en 
fuiken). Voor de Havelter TRB en voor EGK ontbreken ze-
kere aanwijzingen. Vervolgens is sprake van regelmatige 
aanwezigheid vanaf KB tot in de Midden-Bronstijd (met 
visweren en fuiken die op basis van de 14C-dateringen aan 
KB en WKD toewijsbaar zijn - de indicatie voor een onder-

komen (huttenleem) is niet aan een periode toewijsbaar). 
De vindplaats was tot in de Vroege Bronstijd speciaal inge-
richt voor visserij, wat ongetwijfeld terug te voeren is op de 
strategische ligging aan een waterloop (de Kuinder?) nabij 
het uitmondingspunt in de Vecht. Daarnaast zijn er aanwij-
zingen gevonden voor een breed scala aan overige activitei-
ten, waaronder bewerking van vuursteen en gewei, en jacht. 
Vermoedelijk heeft de vindplaats ook voor veeweiden ge-
diend.

J112

J112 is een rivierduinvindplaats aan de noordkant van het 
rivierdal van de Vecht. Op het maaiveld waren al vele vuur-
stenen artefacten en een Felsovalbeil aangetroffen (Hoge-
stijn 1991a, 118). Van een IPP-proefsleuvenonderzoek uit 
1985 op deze locatie is voorlopig verslag gedaan (ibidem, 
118). Dit onderzoek leverde enige vroegneolithische vuur-
stenen artefacten op, waaronder trapezia en schrabbers, 
maar ook vuursteen dat deels vermoedelijk een mesolithi-
sche ouderdom heeft. Voorts is een grote hoeveel zeer 
slecht geconserveerd SW-aardewerk vermeld, dat plantaar-
dig gemagerd is, soms in combinatie met steengruis. Aan 
de flank van het getopte duin zijn enkele niveaus als dunne 
afvallagen en als een loopvlak geïnterpreteerd. Een aange-
koold elzenhouten paaltje is 14C-gedateerd (GrN-14124: 
5635±40 BP). Ook J112 is te beschouwen als een tijdelijke 
nederzetting, met herhaaldelijke neolithische aanwezigheid, 
vermoedelijk zowel gedurende SW1 (waar de 14C-datering 
op wijst), als in SW2 (vanwege de plantaardig gemagerde 
scherven).

J125

J125 is een vindplaats op een rivierduin (waarvan een deel 
op J126 ligt), aan de zuidkant van het rivierdal van de Vecht. 
Enkele vuurstenen artefacten die op het maaiveld gevonden 
waren, vormden de aanleiding voor een proefsleuvenonder-
zoek, uitgevoerd in 1985 door het IPP. Hiervan zijn alleen 
enkele eerste indrukken gemeld (Hogestijn 1991a, 119). De 
top van het duintje bleek geërodeerd te zijn, maar wel wa-
ren hier nog houtskoolrijke grondsporen aanwezig (haard-
kuilen, 14C-gedateerd in het Mesolithicum) en vuurstenen 
artefacten. Ook aan de flanken werden vuurstenen artefac-
ten aangetroffen. Pas op het diepste punt van de zoeksleuf 
(op ca. 5,80 m -NAP) werden in het zand enkele slecht ge-
conserveerde, met steengruis gemagerde scherven opge-
merkt. Een veenmonster direct hierboven is 14C-gedateerd 
op 5285±35 BP (GrN-14125). Dat is jonger dan op basis 
van de NAP-hoogte te verwachten is. Mogelijk was het be-
monsterde veen gecontamineerd met jongere plantenwor-
tels.
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Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b

Hogestijn 1986b

Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1991a
Hogestijn 1986b, 1991a
Hogestijn 1986b, 1990b, 1991a

Vlierman 1985a; Hogestijn 1986b,
   1990b, 1991a
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(belangrijkste) vondsten
(zie verder hoofdstuk 27)

afslagen
Felsrechteckbeil var. A, (ret.) afslagen,
   schrabber, menselijk schedelfragment,
   doorboorde varkenshoektand, hazelnoten

klingen, afslagen, schrabber, kern
ret. afslag, visresten
klingen, afslagen, schrabbers, kernen
(ret.) klingen, afslagen, schrabbers, kernbijl
afslagen, schrabbers, transversale pijlpunten

klingen, afslagen, holle zijschrabber

basisbijl

klingen, afslagen, transversale pijlpunten,
   kernbijl, Flintrechteckbeil

afslagen
kern, ret. brok, vroeg type duntoppige
   Flintrechteckbeil, basisbijl
snededeel gepolijste vuurstenen bijl
(ret.) afslagen, schrabber

(ret.) afslagen, (ret.) klingen, spitsen,
   trapezia, kernen, hazelnoten, aangepunte
   paal, Felsovalbeil
klingen, afslagen, schrabbers, kernen
klingen, afslagen, kernen
klingen
(ret.) afslagen
klingen, afslagen, schrabber
bronzen kortbladige lanspunt
afslagen, kernen

(ret.) klingen, kern
bronzen lage randlijstbijl
(ret.?) kling

Felsrechteckbeil

klingen, afslagen, klopstenen
natuurlijk stuk (ret.?)

kling
aard vondst onbekend

eindschrabber
klingen, afslagen, transversale pijlpunt,
   schrabbers, kernen
(ret.) afslagen, (ret.) klingen, transversale
   pijlpunten, schrabber van Lousberg-
   vuursteen, Scandinavische dolk (type II),
   sikkelfragment

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



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

698

VINDPLAATSENOVERZICHT BIJ KAARTEN 1-10 BIJLAGE P
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O24
O38
O98
O104

P13
P14
P14-ZO
P31
P37
P68
P109
P111

Q14

R1
R21
R28

S1
S19
S42
S51

T28
T33
T35
T71
T72

Urk I
Urk II
ZW III
Urk IV
Urk V

vindpl.

aanduiding op
kaarten 1-10

(fig. 27.1 − 27.10)

Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b

Hogestijn 1991a
dit boek
IPP 1985; dit boek
Hogestijn 1986b
IPP 1985
mond. med. J.W.H. Hogestijn
Hogestijn 1986b
IPP 1985

Hogestijn 1986b

Hogestijn 1991a
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b

Hogestijn 1986b
De Boer & De Kort 2002
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b

Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1992a
Hogestijn 1991a, 1992a

Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
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(belangrijkste) vondsten
(zie verder hoofdstuk 27)

aard vondst onbekend
aard vondst onbekend
spitznackige Flintovalbeil
hak

(ret.) afslagen

kookstenen, vuursteen, haardjes
bewerkt gewei

Felsrechteckbeil var. A
schrabber

basisbijl

afslag
aard vondst onbekend
bewerkt gewei (?)

bewerkt gewei (?)

aard vondst onbekend
eindschrabber

schrabber
Nackengebogene Axt (Muntendam I)
ret. kling, ret. afslag

kling, afslagen, schrabber

ret. afslag
T-bijl, priem
T-bijl
Flintovalbeil
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