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R e d a c t i o n e e l

Ruim vier jaar geleden, in 2005, verscheen “De Steentijd van Nederland” als dubbelnum-
mer van Archeologie. Het boek bleek een enorm succes. Een tweede (verbeterde) oplage 
werd nog hetzelfde jaar bijgedrukt en de in totaal 1100 exemplaren waren in korte tijd vol-
ledig uitverkocht. En er is nog steeds vraag naar het boek, maar het bestuur van de Stich-
ting Archeologie en de redactie hebben besloten om geen derde oplage meer te drukken. 
Tijd voor een nieuw nummer. Maar gezien de snelle ontwikkelingen in de digitale wereld, 
is “De Steentijd van Nederland” (Archeologie 11/12) als PDF-bestand van het internet te 
plukken. Kopieer de onderstaande link in het opdrachtvenster van uw internetbrowser en 
u heeft alles digitaal bij de hand.

http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-tg4-mof

Voor u ligt dan eindelijk het nieuwe nummer van Archeologie. Als vanouds is het een afle-
vering met een breed aanbod aan artikelen over zeer verschillende onderwerpen: vroeg-
neolithische dissels, nieuw onderzoek op de wereldberoemde Swifterbant-vindplaatsen, 
visfuiken en -weren uit de polders, een nieuwe chronologie voor neolithisch Vlaardinge-
naardewerk, een stukje onderzoeksgeschiedenis van de Drunense Duinen en een vondst-
melding van opgebaggerd materiaal bij Lith. Inmiddels verzamelen we alweer bijdragen 
voor het volgende nummer, dat hopelijk met minder vertraging tot stand kan komen. Maar 
dat brengt ons wel op een ander onderwerp.

In de loop van de afgelopen paar jaar hebben zich de nodige veranderingen in het stich-
tingsbestuur en de redactie voorgedaan. Het bestuur werd sinds de oprichting van de 
stichting in 1989 voorgezeten door Harry Boer (‘de kapitein’, al was het maar omdat Harry 
beroepshalve ook werkelijk kapitein is geweest). Harry heeft zich door zijn inhoudelijke 
betrokkenheid altijd enorm ingezet voor Archeologie en heeft zijn uiterste best gedaan om 
de stichting financieel gezond te maken. In verband met dit laatste was Hannes Brummer 
van doorslaggevende betekenis. Hannes blies het blad na de nodige problemen in het 
begin van de jaren ‘90 van de afgelopen eeuw nieuw leven in met een kapitaalinjectie en 
adviseerde Harry en de redactie over een te volgen financiële koers. De situatie is inmid-
dels, sinds jaren, stabiel en gezond. Zowel Harry als Hannes hebben enige tijd geleden dan 
ook aangegeven met hun bestuursactiviteiten te willen stoppen. Natuurlijk viel er niets 
anders te doen dan dat te accepteren. Gelukkig was Marie-France van Oorsouw inmiddels 
toegetreden tot het bestuur voor de administratie en verzending. Jo Willems werd bereid 
gevonden om het voorzitterschap van Harry over te nemen. Jo en Marie-France, bijge-
staand door Sander Smit, vormen nu het nieuwe stichtingsbestuur.

Ook de redactie heeft enige verandering ondergaan. Frans Somers, eveneens een mede-
werker van het eerste uur voor met name het nodige tekenwerk, woont sinds jaren in 
Duitsland en kon van daaruit nog maar moeilijk een directe bijdrage leveren. Al was het 
maar dat zijn activiteiten als kuntschilder en houder van het lokaal archeologisch museum 
veel tijd vergden. Ook Pieter Dijkstra, die evenzo lang aan Archeologie verbonden is 
geweest als het blad bestaat, heeft afscheid genomen van de redactie. Pieter laat zijn 
sporen achter in de vorm van vele tekeningen en artikelen en net als Frans, zijn we hem 
zeer erkentelijk voor de jarenlange inzet voor Archeologie. De vele redactievergaderingen 
met de broodjes, onderbrekingen om ‘stenen’ te bekijken, en de alcoholische afsluitingen 
bij Pieter, Frans of Hannes thuis zullen niet snel vergeten worden.

We hopen de redactie echter spoedig te kunnen versterken.

Bestuur en redactie
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HALFFABRIKATEN VAN VROEG-NEOLITHISCHE DISSELS: ENKELE ‘NIEUWE’ 
VONDSTEN UIT HET LIMBURGSE DEKZANDGEBIED, DE LöSSZONE EN HET 
MAASDAL

Fred T.S. Brounen
Hans Peeters

INLEIDING Al meer dan een halve eeuw is bekend dat ten noorden van de Zuid-Limburgse lösszone, 
dus buiten de Siedlungskammer van de Graetheide en de Heeswater nederzettingscluster, 
vuurstenen en hardstenen artefacten worden gevonden die tot de lithische werktuigin-
ventaris van de Lineaire Bandkeramiek (LBK) behoren (o.a. Anoniem 1940:17; Mod-
derman 1958-1959:1; Newell 1970:176-180; Bakels 1987:78).[1] Meestal gaat het om 
typi sche (lees: goed herkenbare) pijlpunten: asymmetrische spitsen met holle basis en 
ventrale tegenretouche (RIP: retouche inverse plate).[2] In gerin ge re mate zijn ook band-
keramische aardewerk scherven in het Midden-Limburgse dekzandgebied en een enkele 
maal in het aangrenzende Maasdal aangetroffen (Anoniem 1940:18; Newell 1970:177-
178; Bloemers 1973:13-15; Brou nen 1985; Luijs 1990).[3] Van met name de hardstenen 
werktuigen, i.c. dis sels, is niet altijd met zekerheid uit te maken of het exemplaren uit het 
Vroeg-Neolithicum A (LBK) dan wel B (Rössen cultuur) betreft (Bakels & Hendrix 1999; 
cf. Verlinde 1992).[4] Los van een precieze datering echter kan worden vastgesteld dat het 

Samenvatting - Aan het vijftal halffabrikaten van bandkeramische dissels dat van Nederlandse bodem bekend was, kunnen er vier 
worden toegevoegd. De dissels zijn afkomstig uit het Limburgse dekzandgebied, de lösszone en het Maasdal. Het eerste halffabri-
kaat is van lydiet en afkomstig uit Kesseleik. Het tweede complex uit de omgeving van Sint Odiliënberg omvat twee fragmenten van 
eenzelfde halffabrikaat en een aanpassende afslag. Een derde halffabrikaat van kwartsiet is afkomstig van Maastricht-Belvédère. Bij 
Nattenhoven zijn meerdere dissels (halffabrikaten, afslagen en een gerecyclede dissel) gevonden. Met name de vondsten die buiten 
het LBK vestigingsgebied werden gedaan, passen niet in het vertrouwde plaatje. Een mogelijke verklaring wordt gezocht in het omvat-
tende karakter van tijdelijke, niet-nederzettingsgebonden activiteiten.

[1]  Hoewel ze toentertijd wellicht nog niet als zodanig 
konden worden benoemd, werden zeker al eerder vroeg-
neolithische vondsten in het bedoelde gebied aangetrof-
fen (o.a. Hulst 1966, 1970:27). Aansprekend vanwege de 
vinder, die in 1891 op Java grensverleggende onderzoeks-
resultaten behaalde op het gebied van de menselijke evo-
lutie, is bijvoorbeeld een in 1915 nabij Haelen verzamelde 
dissel uit de collectie van Eugène Dubois (Hooijer 1980; 
Lemaire 2000).

[2]  Ze worden in wat oudere publicaties en door de 
oudere generatie amateur-archeologen soms aange duid 
als ‘harpoenpunt’.

[3]  Ook waar de rivier de Zuid-Limburgse lössgordel 
doorsnijdt, herbergt het Maasdal nog wel eens vroeg-
neolithische verrassingen (Brounen & Hupperetz 2000; 
Brounen & Ball 2002).

[4]  De Nederlandse vondsten zijn in geografisch opzicht 
zeker niet uitzonderlijk. Ook Noord-Duitsland kent de 
nodige, buiten de lössgordel gevonden vroeg-neolithische 
dissels (o.a. Merkel 1999; Cosack 2001a:2, 2001b:6, 
2002:7-8). Merkel (1999:236) komt tot de conclusie dat 
het aantoonbaar lineairbandkeramische aandeel in het 
verspreidingspatroon beperkt blijft tot de onmiddellijke 
‘contactzone’, m.a.w. dat de betreffende dissels op niet al 
te grote afstand van het LBK nederzettingsgebied worden 
aangetroffen. Dit i.t.t. Keile, die uit het Vroeg-Neolithicum 
B dateren. Ook bandkeramisch aardewerk kwam een heel 
eind (o.a. Mertens & Schirren 2000), hoewel enkele door 
A. Dieck gepostuleerde vondsten inmiddels als pure ver-
zinsels terzijde kunnen worden geschoven (Raddatz 1998; 
Van der Sanden & Eisenbeiss 2006).

2
1

3

4

56

Figuur 1  Geografische ligging van de 
genoemde vindplaatsen. 1: Kessel eik, 2: 
Neer, 3: Sint Odiliënberg, 4: Nattenhoven, 
5: Maastricht, 6: Waltwilder. Grijs: lössge-
bied. (Tek. M. Haars).
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tot nu toe steeds om geslepen, dat wil zeggen voltooi de en gebruiksklare pro ducten of 
fragmenten daarvan ging. In het onder staan de worden 2 dissels beschreven die zonder 
ooit te zijn voleindigd in een dekzandbodem belandden (fig. 1). Twee soortgelijke, maar in 
iets zuidelijker streken aangetroffen werktuigen passen qua context heel wat beter in het 
door C.C. Bakels (1987) geschetste beeld. Over de vergelijkbaar hoge ouderdom van een 
laatste, kort te bespreken akkervondst bestaan twijfels.

In de collectie van J. Silvrants (Neer) bevindt zich sinds een twintigtal jaar een hardstenen 
artefact dat op het eerste gezicht een grote, midden-neolithisch aandoende klingschrabber 
lijkt te zijn (fig. 2). Bij nadere betrach ting wordt evenwel duidelijk dat het stuk kenmer-
ken bezit  die tot een andere determi na tie aanzetten. Zo is er de voor het veronder stelde 
werktuig type afwijkende grondstof. Het gaat om lydiet, met een Franse term vaak phta-
nite genoemd, een gesteente dat in de prehistorie gewonnen werd in een rivierdal letje in 
de Midden-Belgische gemeente Céroux-Mousty (determi na tie C.C. Bakels).[5] Een ander 
opvallend aspect dat men bij een schrabber nauwelijks ooit zal aantreffen, is de aanwezig-
heid van initiële slijpsporen op de dorsale, ventrale en laterale zijden. We hebben dan ook 
te maken met het halffabrikaat van een dissel, dat werd vervaardigd van een forse afslag 
(max. afm.: 125 x 43 x 17 mm). Er zijn niet direct gebreken als gevolg van bewerking of 
materiaaleigen schappen zichtbaar die ertoe kunnen hebben geleid dat de pogin gen om het 
stuk te slijpen werden gestaakt. Sporen die erop wijzen dat het schuren vooraf is gegaan 
door boucharda ge ontbre ken eveneens. Aangezien deze hamertechniek met name op de 
ribben zou zijn toegepast (Caspar 1984), kunnen resulteren de putjes eventueel zijn weg-
geslepen, maar de slijpvlak jes zijn te smal om zulke butsen helemaal te hebben uitgewis t. 
Het eindresul taat van een voort ge zette slijping zou een dissel van het platte type zijn 
geweest (Bakels 1987).

[5]  In de literatuur wordt het gesteente, naar een andere 
plaats in het gebied, ook wel phtanite d’Ottignies (een 
enkele keer ook Franquenies) of in combinatie Céroux-
Ottignies danwel Ottignies-Mousty genoemd (o.a. Caspar 
1982, 1984). Het materiaal werd al in het Midden-Paleo-
lithicum bewerkt en over afstanden tot ruwweg 50 km 
getransporteerd (Caspar 1982). Voor zover het om sites 
van jager/visser/verzamelaars-gemeenschappen gaat, 

KESSELEIK

treffen we het in Zuid-Nederland vooral aan in laat-pa-
leolithische en laat-mesolithische vondstcomplexen. Bij 
vroeg-neolithische landbouwers in het Nederlandse en 
Belgische lössgebied was het een van de grondstoffen 
waaruit dissels werden vervaardigd (o.a. Bakels 1987); 
bij Duitse LBK-gemeenschappen vond het materiaal vol-
strekt geen aftrek.

Figuur 2  Kesseleik. Halffabrikaat van een 
lydiet dissel. Schaal 1:1. Coll. J. Silvrants.
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Op de bij Kesseleik gelegen akker (fig. 1) heeft dhr. Silvrants vondsten uit verschil-
lende perioden opgeraapt, waaronder vuurstenen bijlen. Mogelijk van dezelfde ouderdom 
als de dissel zijn een laat-mesolithische vondstgroep en een scherf Limbur ger aardewerk. 
In de omgeving, maar op enige afstand, is een keur aan ander vroeg-neo lithisch materiaal 
aangetroffen (o.a. Modderman 1974; Van der Graaf 1987; Brounen & Van der Graaf 1988; 
Wou ters 1991; Vossen 1996-1997).

De fragmenten van een tweede halffabrikaat (fig. 3) maken deel uit van een rijk, gemengd 
vondstcomplex dat door onder andere T. Dziuraw ski en H. en M. Slangen is verzameld op 
een perceel bouwland nabij hun woonplaats Sint Odi liënberg (fig. 1).[6] De site werd bij 
de Heemkunde Vereniging Roer streek gere gis treerd als HVR 16. Het arte fact is bedui-
dend smaller dan het vorige exemplaar (max. afm.: ca 112 x 29 x 21 mm) en zou na 
voltooiing door een archeoloog zijn ingedeeld bij het slanke disseltype (Bakels 1987). De 
uitgangsvorm lijkt een zware afslag te zijn geweest. Als grond stof is ook in dit geval lydiet 
uit Céroux-Mousty gebruikt.[7] Een van de kenmerken van dit gesteente is het voorkomen 
van fossiele, door mineralisatie herstelde breuken, die zich als dunne lijntjes aftekenen 
op splijtvlakken. De onderzijde van het halffabrikaat toont een dergelijke streep, zodat 
het mogelijk is de oorspronkelijke positie van de fragmenten ten opzichte van elkaar te 
bepalen. Het artefact is mogelijk in tweeën gebroken tijdens een poging om het onder 
aanwending van enige druk te slijpen. Beíde helften vertonen aan de ventrale zijde name-
lijk initiële slijpsporen, die zich vooral op het hoogste deel - een vermoedelijk slagbult-
restant - hebben ontwikkeld tot een iets glanzend, glad vlak met min of meer parallelle 
krasjes. Ook enkele dorsale ribben laten een lichte afronding en glans zien. Net als bij 
de dissel uit Kesseleik heeft men geen bou chardage toegepast. De ongewilde tweedeling 

SINT ODILIëNBERG

[6]  De helften en de afslag werden met een tussenpoze 
van minimaal 7 jaar gevonden. Inventarisnummers HVR 
16-273, 16-709; op de afslag staat slechts het nummer 
van de vindplaats (16).

[7] De dissel uit Kesseleik heeft een iets grovere textuur, 
hetgeen in de tekening door een andere penvoering tot 
uitdrukking is gebracht.

Figuur 3  Sint Odiliënberg. Fragmenten 
van het halffabrikaat van een lydiet dissel. 
Positie van de beide disselfragmenten ten 
opzichte van elkaar, met aanpassende 
afslag. Schaal 1:1. Coll. T. Dziurawski.

Figuur 4  Sint Odiliënberg. Aanpassende 
afslag. Schaal 1:1. Coll. T. Dziurawski.
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werd veroorzaakt door een verborgen, transversale breuk, die reeds was ontstaan tijdens 
de voorafgaande primaire bewerking. Door middel van percussie is vervolgens gepoogd de 
grootste helft opnieuw vorm te geven. Daarbij heeft een nabij het uiteinde, vanuit de cen-
trale dorsale rib geslagen afslag een deel van de reeds geretoucheerde laterale zijde weg-
genomen (fig. 3). Het fragment werd op die plek bijgevolg te smal en de hoek te flauw om 
nog tot een bevredigend eindproduct te kunnen leiden. En hier blijkt weer hoe belangrijk 
het is dat de vondsten van één vindplaats zoveel mogelijk in één collectie terechtkomen 
en niet over diverse verzamelingen verspreid raken: dhr. Dziurawski vond ook die fatale, 

Figuur 5  Maastricht-Belvédère. Halffabri-
kaat van een kwartsiet dissel. Coll. N. Wid-
dershoven.

Figuur 6  Maastricht-Belvédère. Halffabri-
kaat van een kwartsiet dissel. Coll. N. Wid-
dershoven.
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aanpassende afslag (fig. 3; fig. 4) op de akker, hét bewijs dat de bewerking na breuk op 
de site plaatsvond.

De groeve Belvédère, op de Caberg ten Noorden van Maastricht, is in de archeologie 
vooral bekend geworden vanwege de succesvolle speurtocht naar onverstoorde midden-
paleolithische sites en de resulterende opgravingen (o.a. Roebroeks 1988). Het is echter 
ook de lokatie waar men in 1925 voor het eerst op Nederlands grondgebied resten van 
de Lineaire Bandkeramiek herkende en onderzocht (Goossens 1925; Holwerda 1927:124; 
Disch 1969, 1971/1972). Meer dan een halve eeuw later, eind jaren ’80, werden bij de 
uitbreiding van de groeve opnieuw vroeg-neolithische grondsporen blootgelegd (Vromen 
& Brounen, in voorber.). Een van de bandkeramische verkleuringen bevatte een hoeveel-
heid aardewerk, een handvol vuursteen en een bewerkte, vlakke steen  (fig. 5; coll. N. 
Widdershoven, Bombaye). Het in 1988 geborgen vondstcomplex werd pas onlangs onder 
de aandacht van een der schrijvers [FB] gebracht.[8] 

Bij de voornoemde steen gaat het om het halffabrikaat van een dissel (max. afm.: 
137 x 71 x 22 mm), vervaardigd van glimmerhoudend kwartsiet (grès à micas, ook wel 
grès micacée genoemd) uit Horion-Hozémont, naast Céroux-Mousty de tweede Belgische 
grondstofbron voor dit type werktuig (Dradon 1967; Bakels 1987) (fig. 6). De uitgangs-
vorm was een de gelaagdheid volgende, gekliefde plaat, die slechts spaarzaam is bewerkt 
om het stuk te modelleren. Aan de snede en een van de laterale zijden werd een serie 
afslagen, c.q. splijtstukken verwijderd, waardoor het effect is ontstaan van een grove, 
oplopende retouche. Bij de andere zijde nam men genoegen met het aanwezige natuur-
lijke breukvlak. Net als bij de dissels uit Kesseleik en Sint Odiliënberg tonen de hogere 
delen van zowel de boven- als de onderkant initiële slijpsporen, evenals geëxponeerde 
stukjes van de laterale zijden. Aan de ventrale kant is op die wijze ook een deel van de 
geplande snede lichtjes aangezet.[9]

Soms loont het om het concept van een artikel een poos op de plank te laten liggen, ook 
al bestaat daardoor het risico dat het in de tussentijd aan actualiteit inboet. Zo ook in dit 
geval. Vlak na Kerst 2007 ontving een van de auteurs [FB] een met afbeeldingen gestaafde 
mail van L. Brandts (Buchten) dat hij een halffabrikaat van een dissel had gevonden. De 
reeds langer bekende site, een akker op het laagterras van de Maas nabij Nattenhoven 
(Brounen & Ball 2002), heeft zich in de loop van de afgelopen 7 jaar ontpopt als opmerke-
lijk rijke vindplaats van bandkeramische artefacten (Amkreutz 2004, 2006). Te oordelen 
naar de aard van de vondsten en de diversiteit van het complex zou het moeten gaan om 
een nederzetting. 

Dhr. Brandts had het bij het rechte eind: zijn zelf gezochte Kerstcadeautje is een gaaf 
halffabrikaat (max. afm. 117 x 47 x 26 mm; fig. 7). De grondstof is gelijk aan die van de 
twee Midden-Limburgse exemplaren (lydiet uit Céroux-Mousty). Een andere overeenkomst is 
de aanwezigheid van een oude, grotendeels geheelde fossiele breuk in de proximale helft van 
het artefact. Het ventrale vlak wordt gekenmerkt door dicht opeenvolgende lijnen die doen 
denken aan slaggolven (fig. 8), maar in feite flauwe ribbels zijn die samenvallen met de laag-
jes waaruit het gesteente is opgebouwd. Niettemin suggereert een opwelving nabij de top 
de eermaalse aanwezigheid van een slagbult en dus van een forse afslag als uitgangspunt 
voor de productie. In grote lijnen heeft het halffabrikaat ook verder vorm gekregen door het 
verwijderen van afslagen. Aan de top werd de techniek wat aangepast. Reductie van de slag-
kracht en het wijzigen van de slaghoek (meer parallel aan de gelaagdheid) leidden tot ver-
splintering en een serie trapsgewijs gerangschikte steps en hinges. Aan de dorsale zijde werd 
de scherpte van enkele zijwaarts gelegen ribben gebroken door ze iets te boucharderen. Het 
hoogste deel van een rib op de ventrale zijde is lichtjes afgevlakt door het artefact enkele 
keren over een slijpsteen te halen; de resulterende sporen zijn miniem en vallen alleen op 
als men erop gefocused is. Waarom de dissel niet werd voltooid, is onduidelijk. Noch in het 
gesteente, noch in de bewerking ervan zijn gebreken aan te wijzen die de eigenaar ertoe 
kunnen hebben aangezet om er afstand van te doen. Dit had een uitstekend hakwerktuig 
kunnen worden.

Nattenhoven heeft meer te bieden op het gebied van disselproductie, of beter wellicht 
op het terrein van reparatie en hergebruik. Zo is er een exemplaar van lydiet (max. afm.: 
70 x 29 x 17 mm) dat na waarschijnlijk een overlangse beschadiging opnieuw is bewerkt; 

MAASTRICHT

[8]  Met dank aan H. Lemmen.

[9]  C.C. Bakels heeft op ons verzoek de halffabrikaten 
in haar foto-archief nog eens bekeken op de eventuele 
aanwezigheid van initiële slijpsporen. Bij de lydiet half-

fabrikaten is het (op foto) niet goed te zien vanwege de 
lichtglanzende aard van het gesteente, maar haar com-
mentaar bij de Horion-Hozémont exemplaren luidt: “daar 
kon je wel eens gelijk hebben” (schrift. meded. december 
2006).

NATTENHOVEN
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het werd omgevormd tot een slechts ten dele afgewerkte dissel van kleiner formaat (fig. 9). 
Vooral een van de laterale zijden en de snede tonen ‘tweede generatie’ afslagnegatieven. 
Enkele van de hoge ribben zijn na de percussie heel licht geslepen. Tot een slijping van de 
snede is het niet gekomen. 

Erg bescheiden van omvang (max. afm.: 40x26x12 mm), bijna kinderspul, is een halffa-
brikaatje dat werd vervaardigd van een lydiet disselafslag (fig. 10). Een van de laterale zijden 
bezit een geslepen oppervlak dat slechts wordt onderbroken door later ontstane afslagne-

Figuur 7  Nattenhoven. Halffabrikaat van 
een lydiet dissel. Coll. L. Brandts.

Figuur 8  Nattenhoven. Halffabrikaat van 
een lydiet dissel. Coll. L. Brandts.
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gatieven. Door de slag, geplaatst van de tegenoverliggende zijde, is dus een deel van een 
bestaand, geslepen vlak mee verwijderd. De akker heeft diverse afgedankte breukstukken 
van dissels opgeleverd die beduidend meer potentieel hadden, maar blijkbaar heeft iemand 
in uitgerekend dit relatief kleine, in doorsnede asymmetrische fragment nog mogelijkheden 
gezien. Het slagvlak is weg geretoucheerd, zodat een steile zijde ontstond, parallel aan de 
geslepen kant. Haaks daarop is door grove retouchering een wat scheve snede aangebracht. 
Het resultaat van de bewerking oogt welhaast als een afslagbijltje. Toch had men eerder een 
disseltje in gedachten, zoals blijkt uit kleine geslepen vlakjes op geëxponeerde delen van de 
laterale en dorsale zijden. Ook de randen van het ventrale vlak vertonen wat slijpglans. 

Naast vele vondsten heeft Nattenhoven ook een aantal voorlopig nog onbeantwoorde 
vragen opgeleverd. Zo is er weliswaar bandkeramisch aardewerk gevonden, maar ontbreekt 
het nog aan bruikbare fijnwandige scherven op basis waarvan een nadere typochronologi-
sche datering mogelijk zou zijn. Gelet op de lithische grondstoffen lijdt het geen twijfel dat 
de nederzetting uit de jonge periode van de LBK stamt (Amkreutz 2004, 2006): het aandeel 
lichtgrijs Belgisch vuursteen (silex à grain fin d’Hesbaye; o.a. Allard & Burnez-Lanotte 
2006) is erg hoog en het overgrote merendeel van de dissels is vervaardigd van zwarte 
siliciklastische gesteenten (Bakels 1987), eveneens afkomstig uit België (Céroux-Mousty, 
Horion-Hozémont). In dat beeld passen ook enkele exemplaren die werden geproduceerd 
uit lokaal beschikbaar materiaal, namelijk rolstenen uit het Maasgrind. Een aspect dat 
duidelijk afwijkt van andere Nederlandse LBK sites is het relatief grote aantal lydiet afsla-
gen (o.a. Amkreutz 2007). De aanwezigheid van geslepen restvlakjes duidt erop dat het 
merendeel is ontstaan tijdens het gebruik of het opnieuw vormgeven van (beschadigde) 
dissels. Zeldzamer zijn de exemplaren waarbij sporen van slijping ontbreken (fig. 11). Wel-

▼ Figuur 11  Nattenhoven. Lydiet afslag. 
Schaal 1:1. Coll. L. Brandts.

► Figuur 10  Nattenhoven. Tot halffabri-
kaat bewerkte afslag van een lydiet dissel. 
Schaal 1:1. Coll. L. Brandts.

Figuur 9  Nattenhoven. Na beschadiging 
opnieuw bewerkte lydiet dissel. Schaal 
1:1. Coll. L. Brandts
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licht kunnen die, net zoals in het geval van Sint Odiliënberg, in verband worden gebracht 
met het vervaardigen, c.q. bijwerken van het halffabrikaat van een dergelijk werktuig. 

In Archeologie nr. 6 (1995) beschreef P. Brummer een vondst uit de omgeving van Neer 
die als een basalten biface werd gedetermineerd. Hoewel het artefact wat onregelmatig 
oogt, kan daar op basis van de tekening weinig bezwaar tegen worden gemaakt. Wat echter 
bevreemdt, is de afwijkende grondstof, althans in relatie tot de impliciet veronderstelde 
midden-paleolithi sche ouderdom. Zelfs in de vulkaan-Eifel zijn basalten paleolithen een abso-
lute zeldzaam heid (Floss 1994:149).[10] Tegen deze achtergrond bezien en mede vanwege 
de vermelding dat er vroeg-neolithische vondsten op de site waren gedaan, ontstond de 
gedachte dat het bij de biface om het halffabri kaat van een dissel zou kunnen gaan. Een 
bescheiden aantal exem plaren van hetzelfde materiaal is onder meer bekend uit Geleen-
Janskamperveld (Bakels 2007), het Duitse Rijn land (Fied ler 1979:126, Taf. 45,1), Hessen 
(Uenze 1956:59), Luxemburg (Schmidgen-Hager 1993:150), alsook uit een Belgische LBK 
nederzetting te Rosmeer (Bakels 1987:67).[11] Het artefact uit Neer verkeert in een opmer-
kelijk gave staat, hetgeen niet te rijmen is met een paleolithische datering. Basalt is immers 
sterk geneigd tot verweren (Bakels 1987:70; Floss 1994). Vanuit dit gegeven moet tevens 
worden vastgesteld dat de vondst niet in die mate door bodemprocessen is aangetast als 
de basalten dissels die we kennen van de löss (Bakels 1987) of uit het dekzandgebied (o.a. 
Smeets 1991:235; Wouters 1991:135). Bij deze werktuigen is steeds sprake van een vrij 
dikke, lichtgrijze tot vuilwitte verweringslaag, of kan de buitenkant zelfs helemaal zijn ver-
poederd (cf. Willems 1984:359-360). Het Neerse stuk heeft slechts een oppervlakkige, 
lichte tint grijs verworven en de structuur van de matrix is intact gebleven. Het geeft als 
het ware de indruk dun te zijn ‘gecoat’ met een nogal waterige film van fijne grijze klei, met 
name in de afslagnegatieven; op de hogere delen is deze afgesleten. Ondanks dat op de site 
2 bandkeramische spitsen werden gevonden (Brummer 1995), kan vanwege het ontbreken 
van patineringskenmerken helaas niet worden beweerd dat we te maken hebben met een 
vroeg-neolithisch artefact. Specifieke eigenschappen van het gesteente of de lokale bodem 
zouden eventueel nog debet kunnen zijn aan het geconstateerde verschil in conservering, 
maar terughoudendheid lijkt zeker geboden.[12]

Halffabrikaten van dissels zijn in Nederlands Limburg alsook in België (Caspar 1984) al 
eerder gevonden. Lim burg kende tot voor kort slechts een vijftal (gepubliceerde) exempla-
ren, uit Elsloo en Geleen (Bakels 1987; 2007).[13] In onder andere het Belgische Wange-
Neer hes penveld, Over hespen-Sint-Annaveld en Wange-Dame kot is ook bewerkingsafval 
(lydiet) aange troffen, dat ontstond bij de vervaardi ging van zulke artefac ten (o.a. Lode-
wijckx 1984, 1988, 1989; Lodewijckx & Hombroux 1985).[14] De reeks van Belgische vind-
plaatsen werd onlangs aangevuld door H. Lemmen (Waltwilder), die op de nabij Rosmeer 
gelegen LBK-site Amelsdorp een fraai halffabrikaat vond in de vulling van een afvalkuil, 
welke op basis van de keramische inhoud gedateerd moet worden in Modderman’s fase 
IIc (fig. 12). Steeds betreft het vond sten die zijn gedaan in een nederzet tings con text, dus 
binnen of aan de rand van de lösszone, op plekken waar ooit bandkerami sche boerde rijen 
ston den. Evenals het voorkomen van polissoirs in de dorpen, lijkt dat erop te wijzen dat 
het proces van afwer ken thuis plaatsvond.[15] Daarmee in tegen spraak is de schaar ste aan 
onvoltooide stukken in Duitse en Nederlandse LBK nederzet tingen (o.a. Gaf frey 1994:496). 
Ten aanzien van de geop perde verkla ring dat dissels de nederzettingen derhal ve be reikt 
moeten hebben als eindproduct (ibid.), kunnen enkele relativerende opmer kingen worden 

NEER?

INTERpRETATIE

[10]  Het geologisch subtraat van de vindplaats (dekzand) 
is als indirect daterende factor niet bruikbaar, omdat het 
stuk gezien de terreingesteldheid (een helling) kan zijn 
verplaatst. Uit de directe omgeving van de vindplaats (zo’n 
400 m naar het NNO) is minstens één evidente midden-
paleolithische vondst bekend (Roebroeks 1984). Die vuist-
bijl werd echter in secundaire context aangetroffen en is 
waarschijnlijk afkomstig van grotere diepte. Voor enigszins 
problematische, relatief oude midden-paleolithische arte-
facten in te jong dekzand zie Deeben & Hiddink 2007.

[11]  Gaffrey (1994:496) geeft aan dat uit het hele Alden-
hovener Plattegebied geen enkel eenduidig basalten half-
fabrikaat bekend is; vergl. Bakels 1987:67; 2007.

[12]  De vatbaarheid voor aantasting kan mogelijk van 
geval tot geval verschillen. Op een foto van het meer-
voudige depot uit Kassel-Kirchditmold (Uenze 1956, Taf. 
26) lijken de geslepen dissels in verschillende mate te 
zijn ‘aangevreten’ door het verblijf in de bodem. In dit 
kader moet ook worden vermeld dat bijvoorbeeld een - 
beduidend jongere – basalten strijdhamer uit Ten Esschen 
(Brounen 1990:204-205) nauwelijks verweerd was.

[13] Bij navraag bleek ook de grootste helft van het 
halffabri kaat uit Sint Odiliënberg reeds in het documenta-
tie systeem van C.C. Bakels te zijn opgenomen.

[14]  Ook bij het basalten halffabrikaat uit Geleen-Jans-
kamperveld is bewerkingsafval gevonden (Bakels 2007).

[15]  Het verondersteld arbeidsintensieve karakter van 
dit deel van het produc tiepro ces is bij sommige typen 
gesteenten waarschijnlijk geen doorslaggevend argument 
ge weest om het in een nederzettingscontext uit te voeren. 
Het slijpen van voorbewerkte basalten dissels ten behoeve 
van gebruik in het archeolo gi sche themapark ARCHEON 
(Alphen aan de Rijn) kostte een van de schrijvers (HP) 
bijvoorbeeld maximaal 1 uur. Eerder zal de vóórbewer-
king (m.n. de bouchardage) een tijdrovende kwestie zijn 
geweest. De Grooth & Verwers (1984:34) verwijzen naar 
een experiment met een basalten dissel, waarbij het slij-
pen 1-1½ uur kostte, de voorafgaande bewerking echter 
2-4½ uur.
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ge maakt. Bij het slijpen ontstaat geen traceer baar afval, met andere woorden: de activi-
teit laat geen andere sporen na dan glans op de polissoir en een glad oppervlak met fijne 
krasjes op het geslepen werktuig. Ook gaat het om een bezig heid die normaliter weinig 
risico’s voor beschadiging van het arte fact met zich mee brengt, zodat de kans op het aan-
treffen van mislukte en vroegtijdig afgedankte produkten gering is. Boven dien kunnen 
gebro ken delen zijn omge vormd tot kleine re dissel bladen. Polis soirs vormen zeker een 
beken de vondstcate gorie op band ke ra mische woon plaatsen, maar kun nen vooral gediend 
hebben voor het onderhoud of repa re ren van kant en klaar aangeleverde dissels. Twee van 
de door Bakels beschreven Neder landse halffa brikaten zijn van Belgische origine, het land 
waar meer van zulke stukken zijn aangetroffen en zelfs geproduceerd in nederzet tingen.
[16] Het is derhalve niet onmoge lijk dat de aanvoer van artefacten van deze betrekkelijk 
nabij gewonnen grond stoftypen anders geor ga niseerd was dan bijvoor beeld die van exem-
plaren van amfiboliet uit het verre achter land (Bakels 1987:69).[17] Bakels (2007) wijst in 
dit verband ook op het kleiner worden van sociale netwerken.

Met twee van de in het bovenstaande beschreven stukken (Kesseleik en Sint Odiliënberg) 
had men klaarblijkelijk andere bedoelingen dan slijpen in een huishoudelijke context. De 
vind plaatsen liggen in het dekzandge bied, op 15 tot 30 kilome ter af stand van de noordelijke 
lössgrens bij Sittard en dus niet in een regio waar neder zet tingsac tivi tei ten te ver wachten 
zijn. Op de sites of in de omgeving zijn andere vroeg- neolithische vondsten gedaan. In Kes-
seleik gaat het om (gesle pen) dis sels, LBK-spitsen en Limburger aardewerk (o.a. Van der 
Graaf 1987; Wouters 1991; Vossen 1996-1997). In Sint Odiliënberg omvat het vondstcom-

[16]  Twee andere exemplaren (Elsloo nr 684; Geleen-
Janskamperveld spoornummer 52017) zijn van lokale 
herkomst , d.w.z. rolsteen (Bakels 1987:68; 2007), het 
vijfde van basalt (Bakels 2007).

[17]  In Wallenstedt (Noordwest-Duitsland; Landkreis 
Hildesheim) werd evenwel een volledig gebouchardeerd 
halffabrikaat van een amfiboliet dissel gevonden (Cosack 
2003). Als het niet om een lokaal, uit bijvoorbeeld kei-
leem-afzettingen afkomstig, of een opnieuw vlakdekkend 
bewerkt stuk gaat, moeten we aannemen dat ook een 
deel van de amfiboliet dissels wellicht werd verspreid in 
de vorm van halffabrikaten.

Figuur 12  Waltwilder-Amelsdorp. Halffabri-
kaat van een lydiet dissel. Schaal 1:1. Coll. 
H. Lemmen.
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plex geslepen dissels en frag menten daarvan, alsook een serie LBK-spitsen (Smeets 1995).
[18] Ook zijn er ver scheidene opvallend grote stukken oöli thisch hema tiet met slijpvlakken 
opgeraapt.

Hoe dit te duiden? De hoeveelheid en variatie aan bewaard geble ven - of herkend – 
vroeg-neoli thisch materiaal op met name de vind plaats Sint Odiliënberg sugge reert dat de 
artefacten er eerder terecht geko men zijn door een wat lang duriger en/of her haald kortston-
dig ver blijf van lieden met een bandkera mische iden titeit, dan ten gevol ge van inciden tele 
uitwisse ling met mesolithische gemeen schap pen.[19] Met betrekking tot de halffabrikaten kan 
aanvullend worden opgemerkt dat een slechts rudimentair vorm gegeven bandkeramisch 
werktuig voor jager/verzamelaars niet de prestigieuze waarde zal hebben gehad van een vol-
tooid en dus onmiddellijk herkenbaar exemplaar. Daarenboven is het aantal dissels dat in een 
duidelijk meso lithische con text werd aange troffen, anders dan bijvoor beeld LBK-spit sen, tot 
nu toe vrij beperkt (Bakels 1987:81; Gronenborn 1997:122; Ver hart & Wan sleeben 1997).
[20] Toch zal het zelfs bij HVR 16 niet om een reguliere LBK nederzetting gaan. Zo ontbreken 
onder andere grotere hoeveelheden typisch bandkeramisch debitagemateriaal, zoals medio-
lithische klingkernen (al dan niet omgevormd tot klopstenen; Gaffrey & Langenbrink 2003), 
slagvlakvernieuwingsafslagen (‘tabletten’), e.d. 

De sites liggen welis waar buiten het directe woon- en leefge bied (site territory; Bakels 
1978) van LBK dorpen, maar ruim binnen een zone die voor activiteiten als het weiden van 
vee kan zijn ge bruikt (home range; ibid.). Bovenge noemde aanname impli ceert dat Bandke-
ramiekers halffabri katen in hun bagage meenamen, om ze te slijpen op momenten dat het 
eigen lijke doel van de onder neming (waar voor de reis naar het dekzandgebied werd onder-
nomen) tijdelijk wat minder aan dacht vroeg, of als de noodzaak ertoe ontstond.

In het licht van de veronderstelling dat men onderweg, als het ware ingebed in een 
hoofdactiviteit, ruw vorm gegeven dis sels en in latere perioden misschien bijlen voltooide 
tot eindproduc ten, moet ook de aan dacht worden gevestigd op een andere vondstcategorie, 
die ons voorlopig uit met name de lössstreek bekend is, maar ook ten noorden daarvan te 
verwachten is.[21] Bedoeld zijn geïsoleerd voorkomende polis soirs van draag baar formaat en 
gewicht. In verscheidene collecties kan men complete, dat wil zeggen niet tot brokstuk ken 
gereduceerde of verbrande slijp stenen aan treffen, die zijn gevonden op akkers waar geen 
spat of slechts een minimum aan vuursteen kon worden verza meld. Aan de rand van een 
archeologisch arm stuk bouwland bij Oirsbeek (gem. Schinnen) bijvoor beeld, werden 3 van 
zulke ‘mobilia’ opge raapt, op een akker te Hommert (gem. Schinnen) een vierde (coll. A. van 
Deijck). Het enige vuurstenen arte fact van de beide percelen heeft een waar schijn lijk mesoli-
thische ouder dom. Zulke vondsten zijn op te vatten als verplaatsbare productie middelen die 
men op strategi sche punten in het land schap - plekken die regelma tig werden bezocht in het 
kader van economisch belangrijke activi teiten - neer legde, om bij gelegenheid of behoefte 
te gebrui ken. In feite gaat het dus om het inrichten van wijde re delen van een geëxploiteerd 
territorium. Locaties bij uit stek binnen de woonomge ving zijn, behalve de plaatsen waar 
brand- en bouw hout wordt gewon nen, de tui nen: in het bos uitgekapte akker tjes. Tijdens 
de aanleg en het onder houd ervan kon de snede van een dissel of bijl bescha digd raken, 
zodat die moest worden aan ge scherpt. Het is ook een van de plekken waar vanuit eenzelfde 
optiek reser ve-hakwerktuigen worden bewaard, archeolo gisch ver taalbaar als ‘droge’ depots 
of losse vond sten (cf. White & Mod jes ka 1978a:31, 1978b:280). In de ruimere regio die men 
ge bruikte - in het geval van de be schreven halffabrikaten dus het dekzand gebied - kan zo’n 
lokatie het karakter hebben gehad van een favoriete rust plaats op de weide gron den.

Op deze plaats zij C.C. Bakels bedankt voor de grondstofdeterminaties, de heren L. Brandts, P. Brummer, T. Dziurawski, 

H. Lemmen, J. Silvrants en N. Widdershoven voor het in tijdelijke bruikleen afstaan van de besproken vondsten en T. 

Penders (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) voor de foto’s.

[18]  Na de publicatie (1995) zijn er opnieuw LBK artefac-
ten gevonden (mond. med. T. Dziurawski).

[19]  Of de aanwezigheid van Limburger aardewerk in 
Kesseleik en elders het gevolg is van ongelijktijdigheid, 
een contactsituatie, of intraculturele diversiteit, moet hier 
buiten beschouwing blijven.

[20]  Hiermee is niet gezegd dat dissels niet zouden 
zijn ge ruild met gemeenschappen die een meer mobiele 
leefwij ze had den (waarbij overigens in het midden blijft of 
ze ‘vol-mesoli thisch’ zijn geweest). Of ook halffabrika ten 
werden uitgewis seld is echter een andere vraag.

[21]  Bij een slijpsteen uit Echt (Bougie 2001) zou het 
gezien het ontbreken van ander vondstmateriaal op en 
rond de vindplaats om een dergelijk geïsoleerd stuk 
kunnen gaan.
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TERUG NAAR SWIFTERBANT: EEN KLEINSCHALIGE OpGRAVING TE SWIFTERBANT-S2 
(GEMEENTE DRONTEN)

W. Prummel
D.C.M. Raemaekers
S.M. Beckerman
J.N. Bottema-Mac Gillavry
R.T.J. Cappers
P. Cleveringa
I. Devriendt
H. de Wolf
J.T. Zeiler

INLEIDING
(Raemaekers)

Na een pauze van exact 25 jaar is de Rijksuniversiteit Groningen met nieuwe opgra-
vingen van start gegaan in Swifterbant. In tegenstelling tot vrijwel alle opgravingen in 
Nederland lag de reden van deze opgraving niet besloten in de logica van de archeo-
logische monumentenzorg. Met andere woorden, de opgraving vond niet plaats omdat 
bodemingrepen dreigden de archeologische resten te verstoren. De Rijksuniversiteit was 
daarmee opdrachtgever én uitvoerder. Uitgangspunt van het nieuwe onderzoek vormde de 
gedachte dat de lange tijdsperiode sinds de laatste opgraving in 1979 en het grote aantal 
opgravingen op locaties elders in het land het mogelijk maakten openstaande weten-
schappelijke vragen met gericht veldonderzoek te bestuderen. Deze onderzoeksvragen 
zijn verwoord in Raemaekers et al. (2005). Voor de administratieve gegevens wordt ver-
wezen naar tabel 1.

Het Nieuwe Swifterbant Project ving in 2004 aan met een kleinschalige opgraving op 
de vindplaats Swifterbant-S2. Het onderzoek op deze vindplaats had drie doelen. Ten 
eerste was het belangrijk na een pauze van 25 jaar nieuwe ervaring op te doen met 
betrekking tot de veldmethoden. Het eertijdse onderzoek had duidelijk gemaakt dat om 
de kleine vondsten uit de kleimatrix te bergen veel werk verzet diende te worden. Het 
was gebruikelijk de te zeven grond een nacht te laten staan in een emmer met water en 
waterstofperoxide, waarna het mengsel werd losgewoeld met behulp van een betonmo-
len. Daarna werd de slurrie nat gezeefd. De campagne op vindplaats S2 was erop gericht 
te onderzoeken of er binnen de Nederlandse commerciële archeologie nieuwe methoden 
waren ontwikkeld waarmee het zeven van de grond sneller kon worden uitgevoerd.

De tweede doelstelling van het veldonderzoek was de nieuwe botanische monsterstrate-
gie te testen. Bij het onderzoek uit de jaren zeventig zijn graanresten gevonden (Van Zeist 
& Palfenier-Vegter 1977). Een van de openstaande vragen heeft betrekking op de inter-
pretatie van deze resten. Werd het graan ter plaats verbouwd of slechts geconsumeerd?[1] 
Om deze vraag te onderzoeken was het nodig de monsterstrategie aan te passen (zie 
hieronder). Het onderzoek van 2004 had als doel de nieuwe monsterstrategie te testen. 
De derde doelstelling was het vergroten van de kennis over de opbouw en het gebruik van 
de vindplaats S2.

Het Nieuwe Swifterbant project is een samenwerkingsverband van het Groninger Insti-
tuut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen, de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschappen en Monumenten (RACM) en de provincie Flevoland. In het project 
participeren verder het Nieuwland Erfgoedcentrum en de Afdeling Flevoland van de Arche-
ologische Werkgemeenschap Nederland.

Deze rapportage omvat het onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen heeft uitge-
voerd, dan wel heeft laten uitvoeren. De RACM heeft gebruik gemaakt van de opgraving 
om onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de vindplaats. Dit onderzoek omvat 

[1] Zie Cappers & Raemaekers (2008) voor een uitge-
breide analyse van deze problematiek.

Samenvatting - In 2004 werd een deel van de vindplaats S2 van de Swifterbantcultuur onderzocht, die ligt op de voormalige oever 
van een hoofdkreek in het zoetwatergetijdegebied. De inhoud van een werkput van 160 m bij 510 m werd in vijf vlakken gezeefd, 
waarbij twee zeefmethoden werden beproefd. De vondsten aan vuursteen, natuursteen, aardewerk, graanresten, dierlijke botresten, 
diatomeeën en hout worden in detail besproken in deze bijdrage, evenals hun ruimtelijke verspreiding. Ook de dierlijke resten uit 
de oude opgravingen van de RIJP en het BAI/RUG worden hier voor het eerst gepresenteerd. Het vondstmateriaal uit deze werkput 
was, afgezien van een houten paal, als afval vanuit het centrum van de woonplaats over korte afstand hierheen verplaatst. Betreding 
door mens en dier droeg verder bij aan de verspreiding en fragmentatie. Het dierlijk botmateriaal werd vergeleken met dat van de 
vindplaats S3. Er werden geen grote verschillen opgemerkt.
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micromorfologisch onderzoek, degradatieonderzoek aan hout en bot en bodemchemisch 
onderzoek. Dit onderzoek wordt zelfstandig gepubliceerd (Huisman et al. 2008). Tenslotte 
dient vermeld te worden dat L. Smits grondmonsters heeft genomen ten behoeve van 
isotopenbepaling (Smits et al. in druk).

De vindplaatsen bij Swifterbant zijn ontdekt na de inpoldering van een deel van het IJssel-
meer. Deze nieuwe polder, Oostelijk Flevoland, zou vooral ingericht worden voor de groot-
schalige landbouw. Om de bodemopbouw in kaart te brengen en de agrarische potentie 
van de verschillende delen van de polder vast te stellen, werden de vele kilometers nieuw 
gegraven slootkanten opgetekend. Hierbij werden in het gebied ten noordwesten van het 
polderdorp Swifterbant op een diepte van ca. 1 m onder het oppervlak enige scherven aar-
dewerk en vuurstenen werktuigen aangetroffen. Hier begint het archeologische onderzoek 
van Swifterbant. In 1964 en 1967 werd een opgraving uitgevoerd onder leiding van G.D. 
van der Heide van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), de overheidsorgani-
satie die belast was met de ontwikkeling en inrichting van de polders in het IJsselmeer-
gebied (fig. 1-2). In de jaren zeventig werd het archeologisch onderzoek voortgezet door 
het Biologisch-Archaeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (BAI). In 1971, 
1975 en 1977-1979 werd onder leiding van J.D. van der Waals gegraven op S2 (fig. 2).

De resultaten van het onderzoek van S2 zijn voor een belangrijk deel gepubliceerd. 
Het vondstmateriaal omvat aardewerk (De Roever 1979; 2004), vuursteen (Deckers 
1979; Devriendt in voorbereiding), natuursteen (Devriendt in voorbereiding), botmateri-
aal (Prummel en Zeiler deze publicatie), botanisch materiaal (niet gepubliceerd in verband 
met slechte conservering; Van Zeist & Palfenier-Vegter 1981, 109) en negen menselijke 
skeletten (Constandse-Westerman & Meiklejohn 1979). Het aantal grondsporen bleef 
beperkt tot een rij van acht paalsporen. Er zijn twee 14C-dateringen van S2 beschikbaar. 
Datering GrN-5443 (5300 ±  40 BP) is een datering op houtskool. Deze wijst op een ouder-
dom van ca. 4250-4000 voor Chr.[2] Deze datering komt overeen met de overige beschik-
bare dateringen van de vindplaatsen van Swifterbant op de oevers van kreken (Lanting & 
Van der Plicht 1999/2000, 55). De tweede datering GrN-5606 (5540 ± 65) is uitgevoerd 
op menselijk collageen en is te oud als gevolg van een reservoireffect (Lanting & Van der 
Plicht 1999/2000, 55).

ONDERZOEKSHISTORIE
(Raemaekers)

[2] Kalibratie met OxCal 4.0; 95,4% betrouwbaarheids-
interval.

Figuur 1  Swifterbantvindplaatsen met de 
ligging van de kreken en hun oevers, en 
van de rivierduinen (uit: Deckers 1979, 
fig. 1).
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Op basis van bovengenoemd onderzoek kan geconcludeerd worden dat de vindplaats 
S2 zich bevond op de oostelijke oever van een kreek in een zoetwatergetijdegebied. De 
omvang van de vindplaats is met grondboringen bepaald door de begrenzing van de zwart-
kleuring (‘vuile laag’) in kaart te brengen. De vindplaats heeft een lengte (parallel aan de 
kreek) van 50 m. De breedte varieert van ca. 20 m in het noorden tot minder dan 10 m 
in het zuiden (fig. 2). Het totale oppervlak van de vindplaats is ca. 750 m2. Met inbegrip 
van de in 2004 opgegraven werkput 1 is hiervan ongeveer 453 m2 opgegraven (60%). De 
laag met archeologische resten is ca. 25 cm dik. De graven geven een belangrijke functie 
van de vindplaats weer, die als grafveld. Opvallend is dat de graven op het hoogste deel 
van de vindplaats, parallel aan de geul zijn gelegen en alle dezelfde oriëntatie kennen. 
Dit suggereert dat bestaande graven aan het oppervlak herkenbaar waren bij de aanleg 
van de latere graven. De rij paalsporen loopt grofweg noord-zuid. Aan de noordkant zijn 
mogelijk paalsporen over het hoofd gezien: de rij houdt op in de werkputten van de RIJP. 

Figuur 2  Vindplaats Swifterbant-S2. De 
begrenzing van de van de opgravingsput-
ten met de betreffende opgravingsjaren. 
1. de werkputten uit 2004: de zuidelijke is 
werkput 1, de noordelijke werkput 2; 2. de 
omtrek van de vindplaats S2 gelegen op 
de oever van de hoofdgeul; 3. de in 2004 
gezette boringen met de nummers van 
de boringen; 4. de graven; 5. rij houten 
paaltjes; 6. houten paaltjes met nummers; 
RD-coördinaten A = 168202/510758, B 
= 168152/510744 (tekening J.H. Zwier, 
GIA).
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De zuidelijke begrenzing van de palenrij komt overeen met de grens van twee werkputten 
van het BAI in 1978. De ruimtelijke spreiding van het gepubliceerde vuursteen (Deckers 
1979, fig. 10-12) en aardewerk (De Roever 2004, bijlage 9) wijst erop dat in een ca. 8 m 
brede zone parallel aan de kreek de meeste vondsten zijn gedaan.

Ten noorden van S2 werd in 1979 bij het graven van een afvoer een scherf gevonden 
(De Roever 2004, 22), waarna een grote werkput werd opengelegd om de aanwezigheid 
van andere archeologische resten direct ten noorden van de vindplaats te onderzoeken. 
Hierbij zijn geen verdere resten aangetroffen (mond. med. J.P. de Roever 2004).[3]

Het onderzoek vond plaats in twee werkputten; daarnaast werd een groot aantal grondbo-
ringen gezet (fig. 2). Werkput 1 bevond zich in het oostelijke, vondstenarme gedeelte van 
de vindplaats, op de overgang naar het drasland. Hier is de grond in zijn geheel gezeefd; 
in totaal zijn zo over een oppervlak van 17 m2 vijf vlakken van 5 cm in vakjes van 50x50 
cm onderzocht. In werkput 1 is een lokaal meetsysteem opgezet waarbij de meetpunten 
157-166 m (West-Oost) en 508-511 m (Zuid-Noord) zijn gehanteerd (fig. 10-15). Werkput 
2 bevond zich ten noorden van de vindplaats, eveneens op de overgang van oever naar 
drasland. Deze werkput van 10x1m is in vakken van 1 m2 door te schaven verdiept. Om 
de resultaten vergelijkbaar te maken met die van de eerste werkput, is een kolom van 
50x50 cm op dezelfde wijze gezeefd als de vakken van werkput 1. Het derde deel van het 
onderzoek betreft de grondboringen. Deze zijn gezet ten noorden van de vindplaats om 
vast te stellen tot op welke afstand archeologische indicatoren te vinden zijn. De boringen 
zijn gezet in een vierkantsgrid met een onderlinge afstand van 5 m.

Twee nieuwe zeefsystemen zijn bij de opgraving getest; beide waren ter beschikking 
gesteld door ADC Archeoprojecten (Amersfoort). Het eerste systeem is een vacuümzeef. 
Het principe van dit systeem is dat bij het verlagen van de luchtdruk de temperatuur waar-
bij water kookt lager wordt. Een hoeveelheid grond wordt net onder water in een lucht-
dichte omgeving gebracht. Als de lucht boven het grondwatermengsel wordt weggezogen 
gaat het water – ook in de klei – koken en ontstaat er een slurrie die zich gemakkelijk laat 
zeven. De Swifterbantse opgravingspraktijk maakte duidelijk dat dit apparaat snel ontre-
geld raakt en na enkele tests werd het dan ook niet meer gebruikt.

Het tweede zeefsysteem maakt gebruik van kruiwagens waarvan de bodems en wanden 
vervangen waren door een zeef met een maaswijdte van 2 mm. Deze maaswijdte is geko-
zen omdat hierop nog juist graankorrels blijven liggen. Gevuld met de te zeven grond werd 
de kruiwagen in een net passende cabine gereden. In het dak van de cabine waren twee 
draaiende douchekoppen gemonteerd. Met herhaaldelijk opschudden van de kruiwagens 
en af en toe schoonvegen van de zeven leverde dit een redelijke snelheid op. Daarmee 
was een werkbare zeefmethode gekozen. De zeefresiduen werden ter plekke uitgezocht 

Data per deelproces Opgraving 26 juli-20 augustus 2004

 Uitwerking 1 september 2004-1 juni 2007

Opdrachtgever Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie

Uitvoerder Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie

Bevoegd gezag Provincie Flevoland

 Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

Naam archeologisch deskundige Drs. A.A. Kerkhoven

namens bevoegd gezag Dr. J.H.M. Peeters

Beheer en plaats documentatie Provinciaal archeologisch depot Flevoland

 Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie

OM-nummer 6829

Onderzoeksnummer 14286

GIA-nummer GIA 89

Locatie Gemeente Dronten

 Swifterbant

 S2

RD-coördinaten in m 168168/510656, 168227/510670, 168205/510768, 168145/510755

[3] Van der Heide geeft in zijn eerste publicatie aan dat 
boven het niveau met Swifterbant-vondsten een jonger 
niveau aanwezig is. Het betreft aardewerk en een natuur-

stenen bijl van de klokbekercultuur (Raemaekers & 
Hogestijn in druk).

METHODEN
(Raemaekers)

Tabel 1  Swifterbant-S2, opgraving 2004. 
Administratieve gegevens.
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en gescheiden in de categorieën ijzerconcreties, vuursteen, natuursteen, aardewerk, bot, 
houtskool en graanresten.

De monsterstrategie ten behoeve van het botanisch onderzoek is gebaseerd op de vak-
grootte van 50x50x5 cm. Per m2 (vier vakken) is steeds een grondmonster van driekwart 
liter in reserve gehouden. Indien in een van de vier betreffende vakken een concentratie 
aan graankorrels zou worden aangetroffen, kon op een maximale afstand van 50 cm een 
bijbehorend monster geselecteerd worden voor de analyse van akkeronkruiden. Dit mon-
ster kon dan op fijnere maaswijdten gezeefd worden.

Het archeologisch onderzoek heeft behalve twee paaltjes (zie paragraaf ‘Hout’), geen 
sporen opgeleverd. Onderstaande presentatie van de resultaten heeft dan ook uitsluitend 
betrekking op het vondstmateriaal.

Opvallend is het kleine aantal artefacten binnen deze vondstcategorie. In totaal zijn slechts 
25 stuks vuursteen, met een totaal gewicht van 7,24 g opgegraven. Hiervan worden veer-
tien als chip aangeduid (kleiner dan 1 cm gemeten volgens de afslagas) en zijn elf stuks 
gelijk aan of groter dan 1 cm.

Behalve een afslag in werkput 2 met een gewicht van 0,12 g zijn alle andere vuur-
steenvondsten in werkput 1 aangetroffen. Het betreft drie afslagfragmenten, een mediaal 
klingfragment, een onbepaald werktuigfragment, drie brokken, twee potlids (door verhit-
ting afgesprongen fragmenten) en veertien chips (tabel 2). Het onbepaalde werktuigfrag-
ment is een deel van de laterale, geretoucheerde rand van een werktuig. Op de ventrale 
zijde van deze rand zijn een reeks korte, schuine retouches aanwezig. Dit fragment is 
echter te klein om het type of de vorm van het originele werktuig te bepalen. Het mediale 
klingfragment is minder dan twee maal zo lang als breed, maar heeft wel rechte zijden 
en twee parallelle ribben, wat op systematische klingendebitage kan wijzen. Eén van de 
splinters vertoont resten van windlak en is mogelijk een stukje grind. Door de kleine afme-
tingen is dit echter niet met zekerheid te zeggen.

De kleine omvang en de hoge fragmentatiegraad van deze vondstgroep maken het 
moeilijk om uitspraken te doen over de vuursteensoort of het herkomstgebied. Hierbij 
komt nog dat in totaal zeventien stukken verbrand zijn, waarvan acht matig en negen 
zwaar. Verbranding maakt het moeilijk, of zelfs onmogelijk, om de vuursteensoort te bepa-
len, waardoor slechts vier stuks uiteindelijk op grondstof te determineren zijn. Het betreft 
drie stuks fijnkorrelige en één matig grofkorrelige vuursteen, alle zonder bryozoën. De 
kleine afmetingen van deze artefacten (gemiddeld 13x9x2 mm) kan dit echter beïnvloed 
hebben. Het is dus onmogelijk om uit te maken of het hier om noordelijke of zuidelijke 
vuursteen gaat. De aanwezigheid van verweerde kalkcortex en anterieure windlak op twee 
afslagfragmenten en twee brokstukken wijst er wel op dat het materiaal uit een secundaire 
context afkomstig is. Dit is in overeenkomst met de bevindingen van Deckers (1979) en 
met het andere vuursteenmateriaal van Swifterbant (Devriendt in voorbereiding). Verdere 
vergelijkingen tussen dit materiaal en de vondsten van de oude opgravingen op S2 of 
andere Swifterbant vindplaatsen kunnen door de kleine omvang en de hoge fragmentatie-
graad van deze vondstgroep niet uitgevoerd worden.

De verticale verspreiding van de vuurstenen artefacten geeft een unimodaal beeld met 
een geleidelijke toename in gewicht tot aan het 4e vlak om dan weer af te nemen in vlak 
5 (tabel 12). Opmerkelijk is de piek in vlak 4. Deze ontstaat doordat de hoeveelheid en de 

RESULTATEN
Inleiding

Vuursteen
(Devriendt)

  Verbrand  Grondstof   Cortex  Patina

Werkput 1 Aantal Nee Ja Fijn Matig Indet. Aanwezig Afwezig Aanwezig Afwezig

Afslagfragment. 3 1 2 1 -  2 1 2 2 1

Klingfragment 1 -  1 -  -  1 -  1 -  1

Werktuigfragment 1 -  1 1 -  -  -  1 -  1

Brokstuk 3 1 2 -  1 2 -  3 2 1

Potlid 2 -  2 -  -  2 -  2 -  2

Chips 14 5 9 -  -  14 -  -  -  - 

                     

Werkput 2                    

Volledige afslag 1 1 -  1 -  -  -  1  - 1

Tabel 2  Swifterbant-S2, opgraving 2004. 
Vuurstenen artefacten uit de werkputten 1 
en 2.
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grootte van de artefacten in dit vlak beduidend groter zijn dan in de andere vlakken. Bij 
de horizontale spreiding kan een opdeling gezien worden tussen de kleinere en de grotere 
artefacten. De grotere objecten liggen min of meer geconcentreerd in de noordwestelijke 
hoek van de werkput. De kleinere objecten vormen een soort deken of ruis die van west 
naar oost afneemt (fig. 13).

Deze vondstcategorie wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid steengruis. Dit zijn 
kleine brokjes steen die gemiddeld tussen 0,1 en 1,7 g wegen. Op een totaal van 356 
stuks natuursteen (107,1 g) vormt steengruis 95,5% van het materiaal (340 stuks).

Naast drie stukjes steengruis in een van de boringen met een gezamenlijk gewicht 
van 0,3 g, bevonden zestien grotere stukken natuursteen en het overige steengruis zich 
in werkput 1. Deze zestien stukken omvatten drie afslagen, een afslagfragment, zes chips 
(natuurstenen afslagen of afslagfragmenten met een gewicht kleiner dan 3 g), een moge-
lijke afslag, twee mogelijke afslagfragmenten, twee brokstukken en een plat rolsteentje 
(tabel 3). De drie mogelijke afslag(fragment)en vertonen de algemene morfologie van een 
afslag, maar hebben geen slagvlakrestant of impactpunt. Hun determinatie als afslag is 
dus onder voorbehoud. De groep van zestien grotere stukken bestaat uit acht granieten, 
een granietgneis, zes gneisen en een kwartsitische zandsteen. Geen van alle is verbrand. 
Het steengruis is te klein om te determineren op steensoort of om verbrandingssporen op 
te herkennen. Uitgebreide analyses naar het herkomstgebied van het natuursteen moeten 
nog uitgevoerd worden. Toch kunnen we nu al zeggen dat de keileem die dagzoomt in Urk 
en Schokland (Deckers 1979) een mogelijke extractieplaats is. Verder is het grote aantal 
kleine kwartsgrindjes ter grootte van speldenknopjes opmerkelijk. Zij komen in de gehele 
werkput 1 voor.

Het verticale verspreidingspatroon dat bij de vuurstenen artefacten zo uitgesproken 
is, vertoont bij het natuursteenmateriaal hetzelfde unimodale beeld maar met een meer 
geleidelijk verloop (tabel 12). Ook hier neemt het gewicht na vlak 4 af. Bij de horizontale 
spreiding kan eenzelfde opdeling per grootte gezien worden als bij de vuurstenen artefac-
ten. De grotere objecten liggen eveneens min of meer geconcentreerd in de noordweste-
lijke hoek van de werkput, maar vertonen toch een iets wijdere verspreiding. De kleinere 
objecten vormen een gelijksoortige ruis die van west naar oost afneemt. Het is ook deze 
ruis die in vlak 5 nog aanwezig is en die de onderste rand van de concentratie vormt (fig. 
12).

Het lage aantal en de kleine afmetingen van zowel het vuursteen- als het natuur-
steenmateriaal, samen met het uitwaaierend verspreidingspatroon, bevestigen de locatie 
van de werkput aan de rand van een concentratiegebied. De aanwezigheid van talloze 
kwartsgrindjes, die van nature niet in een kreeksysteem voorkomen, kunnen wijzen op 
verspoeling van de bodem. In hoeverre dit de horizontale spreiding van de vondsten heeft 
beïnvloed is niet te zeggen.

In totaal zijn 247 scherven gevonden, waarvan 37 meer dan 5 g wegen. Het grootste 
aantal, 237 scherven, is gevonden in werkput 1 (totaal gewicht 683,4 g inclusief drie losse 
vondsten met een gewicht van 12,4 g); de overige tien scherven komen uit werkput 2 
(totaal gewicht 33,9 g). De scherven die meer dan 5 g wegen zijn beschreven volgens de 

Natuursteen
(Devriendt)

  Grondstof

Werkput 1 Aantal  Graniet Granietgneis Gneis Kwart. zandsteen

Afslag volledig 3 1  - 2  -

Afslag fragment 1 -  1 -   -

Chip 6 5  - 1  -

Brokstuk 2  -  - 2  -

Rolsteentje 1  -  -  - 1

Mogelijke afslag 3 2  - 1  -

Steengruis 337  - -   - - 

           

Boring          

Steengruis 3  - -  -  - 

Aardewerk
(Beckerman)

Tabel 3  Swifterbant-S2, opgraving 2004. 
Natuurstenen artefacten uit werkput 1 en 
uit een boring.
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methode opgesteld voor het Swifterbant-aardewerk door Raemaekers (1999, appendix 
1).

Alle 37 scherven zwaarder dan 5 g zijn gemagerd met steengruis. Zowel rode graniet 
(70%) als witte kwarts (11%) zijn gebruikt als magering. Ook magering met plantaar-
dig materiaal tezamen met steengruis komt veel voor (30%). De opbouw van een pot 
gebeurde door de zogenaamde rollentechniek. Rechte voegen (H-rollen) zijn zichtbaar bij 
zestien scherven (84%). Ook schuine voegen (N-rollen) komen voor; deze zijn zichtbaar 
bij drie scherven (16%). Het aardewerk heeft een gemiddelde wanddikte van 9 mm. De 
meerderheid heeft een ruw of hobbelig oppervlakte (23 scherven, 62%). Negen scherven 
hebben een glad oppervlak; aan vijf scherven kon het oppervlak niet worden vastgesteld. 
De scherven zijn licht van kleur, vaak met donkere vlekken. Doordat het veelal om kleine 
scherven gaat en er geen morfologische kenmerken zijn, is het onduidelijk hoe de vorm 
van de potten moet zijn geweest. Twee van de gevonden scherven zijn versierd (5%). Eén 
scherf is versierd met twee langwerpige spatelindrukken met een diepte van 1,5 mm en 
een lengte van 5 en 6 mm. De tweede versierde scherf heeft drie ovale spatelindrukken 
met een maximale diepte van 3 mm en een lengte van 6 mm.

De kenmerken van het tijdens de opgraving gevonden aardewerk zijn vergeleken met 
die van het eerder op S2 gevonden aardewerk. De Roever (2004) karakteriseert het op de 
vindplaats S2 gevonden aardewerk als plantaardig gemagerd aardewerk, soms in combi-
natie met steengruis, opgebouwd met behulp van de rollentechniek, met een gemiddelde 
wanddikte van 8,9 mm en een licht geelgrijze, crème tot donkergrijze en bijna zwarte 
kleur. Deze vlekkerige kleur wordt volgens De Roever veroorzaakt door het bakken in 
een open vuur met sterk wisselende condities (De Roever 2004, 49). Het door De Roever 
beschreven aardewerk is weinig frequent versierd (De Roever 2004, 77). De versiering 
bevindt zich op de rand of op de hals/schouder-zone van de pot (De Roever 2004, 77). 
De randversiering bestaat meestal uit een rij van indrukken op de binnenkant (De Roever 
2004, 44, 78). De versiering van de hals/schouder bestaat eveneens meestal uit een rij 
indrukken; deze zijn echter aangebracht op de buitenzijde van de pot. Zeldzame versie-
ringstypen als vlakdekkende versiering, cirkeltjes en groefjes komen eveneens voor (De 
Roever 2004, 60).

Raemaekers (1999) onderzocht een steekproef van 380 scherven van het aardewerk 
van S2; deze scherven zijn een deel van de 7000 scherven die door De Roever zijn onder-
zocht. Ook het door Raemaekers onderzochte aardewerk is veelal (74%) gemagerd met 
plantaardig materiaal, soms met de toevoeging van steengruis (53%), opgebouwd met 
rechte H- (79%), of, in mindere mate, met schuine N-voegen (21%), met een gemid-
delde wanddikte van 9,1 mm en een meestal gladgemaakt oppervlak (Raemaekers 1999, 
30). Ook een deel van de door Raemaekers beschreven scherven is versierd. Het gaat 
voornamelijk om randversiering in de vorm van indrukken met een (holle) spatel of vin-
gerindrukken op de rand (34% van de randen is versierd) of wandversiering met (holle) 
spatelindrukken in de wand (5% van de wandscherven is versierd) (Raemaekers 1999, 
30).

De meeste kenmerken van het in 2004 gevonden aardewerk komen overeen met die 
van het in de jaren ’70 gevonden aardewerk zoals beschreven door De Roever en Rae-
maekers. Het aardewerk heeft rechte of schuine voegen, een vlekkerige kleur en is gro-
tendeels onversierd. Versiering komt voor in de vorm van spatelindrukken. Het lijkt erop 
of er minder plantaardige magering en meer steengruismagering voorkomt dan in het 
aardewerk dat is beschreven door Raemaekers en De Roever. Ook is het aardewerk vaker 
ruw of hobbelig dan het door Raemaekers beschreven aardewerk.

Hierboven is reeds gemeld dat bij het eerdere onderzoek van S2 botanische analyse niet 
heeft plaatsgevonden wegens de slechte conservering. De nabijgelegen vindplaats S3 was 
beter geconserveerd en vormt daardoor het referentiepunt voor het onderhavige onder-
zoek. Het archeobotanisch onderzoek van de vindplaats S3 heeft drie gedomesticeerde 
planten opgeleverd: 6-rijïge naakte gerst (Hordeum vulgare ssp. vulgare), emmertarwe 
(Triticum turgidum ssp. dicoccon) en mogelijk ook een enkele korrel van broodtarwe (Tri-
ticum aestivum) (Van Zeist & Palfenier-Vegter 1981). Hoewel de aanwezigheid van akker-
gewassen lokale verbouw suggereert, hoeft dit niet zonder meer het geval te zijn.

Het is ook mogelijk dat (een deel van) deze cultuurgewassen via ruilhandel verkregen 
werd. Deze optie wordt door Bakels (1986) voor de Vlaardingen-vindplaats Hekelingen 
naar voren gebracht. In haar analyse van deze oeverwalvindplaats stelt zij dat er weinig 
oppervlakte beschikbaar was voor akkerbouw, de aangetroffen kafresten niet per se indi-

Graanresten
(Cappers)
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catief zijn voor lokale verbouw en het aangetroffen stuifmeel van gedomesticeerde granen 
verklaard kan worden door dorsactiviteiten van bedekte granen.

Vergelijkbare opmerkingen zijn te plaatsen bij Swifterbant. Wel moet bedacht worden 
dat huidige criteria over bedrijfsvoering niet van toepassing zijn op vroegere situaties. Zo 
is het niet uit te sluiten dat in deze periode op de oevers op smalle, geschikte percelen 
akkergewassen werden verbouwd als aanvulling op het plantaardige voedsel dat door ver-
zamelen werd bemachtigd (Cappers & Raemaekers 2008). Het is opvallend dat in S3 naast 
emmertarwe (dat een bedekt graan is en ook in Hekelingen werd aangetroffen) vooral 
naakte gerst en mogelijk broodtarwe zijn gevonden (maar zie Braadbaart 2004). Daarbij 
zijn ook dorsresten van naakte gerst aangetroffen. Omdat het voor de hand ligt dat vrijdor-
sende granen zonder kaf vervoerd worden, gezien het gemak waarmee de graankorrels 
uit de aar vallen en het voordeel van een kleiner volume tijdens transport, kan dit voor 
Swifterbant wijzen op lokale verbouw, zij het op kleine schaal. De optie van lokale verbouw 
zou ondersteund kunnen worden door een analyse van de akkeronkruiden. Het uitgebreide 
archeobotanische onderzoek dat eerder is uitgevoerd door Van Zeist & Palfenier-Vegter 
(1981) biedt echter niet de mogelijkheid om over lokale verbouw een uitspraak te doen. 
De selectie van botanische monsters die uitgebreid onderzocht zijn, is namelijk gebaseerd 
op botanische rijkdom en niet op de concentratie van verkoolde graankorrels. 

Het was de bedoeling om tijdens de campagne van 2004 op S2 monsters te verzame-
len die een combinatie van zaden van akkergewassen en de bijbehorende akkeronkruiden 
zouden opleveren. De concentratie aan plantenresten bleek echter zeer laag. Het totale 
aantal verbrande botanische fragmenten (uitgezonderd houtskool) bedraagt 378, waarvan 
110 graanresten. De rest zijn in meerderheid stengelknopen. De graanresten omvatten 
49 Hordeum en 8 Triticum en 51 ondetermineerbare graankorrels, 1 brokstuk van een 
ondetermineerbare graankorrel en 1 Triticum aarspilfragment. De lage concentratie en de 
slechte conservering (fig. 3) wijzen op verplaatsing van de graankorrels. Zolang verkoold 
graan droog is, zal het gemakkelijk door de wind over de nederzetting en zelfs aangren-
zende gebieden verplaatst worden, waarbij ook het water een rol zal hebben gespeeld. 
Een dergelijke secundaire depositie zou als nederzettingsruis kunnen worden aangemerkt 
(zie paragraaf ‘Ruimtelijke patronen’).

Tot nu toe beperkten de publicaties over het archeozoölogisch onderzoek aan de vind-
plaatsen bij Swifterbant zich tot de vindplaats S3 (Brinkhuizen, 1976; Clason & Brinkhui-
zen, 1978; Zeiler, 1997). Tijdens de opgraving zijn dierlijke resten verzameld in de twee 
werkputten en uit een aantal grondboringen. De meeste dierenbotten komen uit werkput 

Zoölogie
(prummel en Zeiler)

Figuur 3  Links: verkoolde graankor-
rel van gerst, Hordeum, uit S2 met sterk 
aangetaste buitenzijde, indicatief voor 
secundaire depositie. Rechts: verkoolde 
graankorrel van gerst, Hordeum, uit S3 
met een intacte buitenzijde, afkomstig uit 
een concentratie van graankorrels.

1 mm1 mm
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1 (tabel 4). Werkput 2 leverde door met de hand verzamelen zeven dierlijke botfragmen-
ten op, die ondetermineerbaar bleken. Enkele dierlijke resten werden aangetroffen in de 
zeefresiduen van grondboringen. De oude opgravingen op S2 leverden eveneens dierlijke 
resten op, die tot nu toe ongepubliceerd bleven. Ook dit materiaal wordt hier gepresen-
teerd.

Bij het archeozoölogisch onderzoek werden de volgende vragen gesteld: wat was het 
belang van de veeteelt ten opzichte van dat van de jacht; wat zijn de aandelen van het 
gedomesticeerde varken en het wilde zwijn; hoe groot was de bijdrage van de visvangst 
aan het dieet; kwam de bestaanswijze op S2, gelegen aan de hoofdgeul, overeen met die 
van S3, gelegen aan een kreek; hoe is de conserveringstoestand van het in 2004 opge-
graven bot in vergelijking met die van het bot van de opgravingen van de RIJP en het BAI 
op S2.

Het botmateriaal bleek sterk gefragmenteerd te zijn. Dat zo veel kleine botfragmenten zijn 
geborgen is te danken aan het zeven van het sediment. Een groot percentage botmateriaal 
kon niet op soort gedetermineerd worden. Als eerste stap in de analyse maakten Marieke 
van der Wal en Sandra Beckerman, studenten van de opleiding archeologie aan de RuG, 
een eerste inventarisatie van het botmateriaal uit werkput 1. Zij telden de botten, noteer-
den hoeveel resten onverbrand dan wel verbrand waren, en maakten een scheiding tussen 
mogelijk te determineren resten en ondetermineerbare resten (Van der Wal & Beckerman, 
2004). Tot de mogelijk te determineren resten, 215 stuks, rekenden zij gebitselementen, 
wervels, herkenbare visresten en grotere botfragmenten (tabel 4).

In totaal zijn 4733, meestal kleine botfragmenten (fig. 4-5), in de vijf vlakken van 
werkput 1 aangetroffen, met een totaal gewicht van 278,8 g. Het gemiddelde gewicht 
van een botfragment bedraagt slechts 0,06 g. Het grootste aantal resten, 3045 stuks, is 
afkomstig uit het op een na onderste vlak, vlak 4. Het overgrote deel van de botfragmen-
ten (79%) is verbrand. Het percentage verbrand been uit de vijf vlakken varieert tussen 
60 en 81%, waarbij het laagste percentage verbrand been (60%) wordt aangetroffen in 
het bovenste vlak, vlak 1.

De botten van zoogdieren en vogels en de meeste visresten zijn sterk gefragmenteerd. 
Veel fragmenten missen herkenbare onderdelen, waardoor determinatie onmogelijk is. 
Daarentegen zijn de viswervels, zelfs als zij een- of tweemaal gebroken zijn, vaak nog 
goed herkenbaar. Zij zijn in elk geval als viswervel herkenbaar en dikwijls tot op de soort 
determineerbaar (tabel 5-6).

De eerste oorzaak van het fragmenteren van het botmateriaal moet het slachten en 
uitbenen van de dieren zijn geweest (Zeiler 1997, fig. 18, 20-21). Er zijn echter geen snij-
sporen waargenomen op de botfragmenten van de opgraving S2 uit 2004, vermoedelijk 
ten gevolge van de sterke fragmentatie.

De tweede en belangrijkste oorzaak van het fragmenteren van het botmateriaal was 
betreding. Micromorfologisch onderzoek van de bodem in werkput 1 toonde een sterke 
betreding van de vindplaats aan (Huisman et al. 2008). De betreding zal door de mens, 
maar vermoedelijk ook door vee zijn verricht. Botten die als afval op het oppervlak lagen, 
braken door de betreding. Zij werden tevens in de klei van de oever en het drasland 
getrapt. Dat het bot door betreding zo sterk werd gefragmenteerd betekent dat de voed-
selresten niet in kuilen werden gestort, maar op het oppervlak werden achtergelaten. 
Mensen en dieren liepen van de oever naar het drasland. Hierdoor kwamen botsplinters 
van de oever in het drasland terecht.

De derde oorzaak van de fragmentatie was het contact van botten met vuur. Bij ver-
branding spat bot uiteen. Een klein deel van de verbrande botten van S2 is zwart gekleurd. 
Dit wijst op verbranding bij temperaturen van 400-550 °C. De meerderheid van de ver-
brande botten is grijsblauw tot wit gekleurd, wijzend op temperaturen boven 550 °C 
(Lyman 1994, 384-392). Een deel van het afval werd wellicht in het haardvuur gegooid, 
maar er zijn tijdens de opgravingen op S2 geen haarden herkend. Dat er wel haarden zijn 
geweest wordt duidelijk uit de aanwezigheid van houtskool. Botten die zich onder een der-
gelijke kookplaats op of in de grond bevonden, kunnen op deze wijze zijn meeverbrand. 
Een andere oorzaak van het verbranden van bot kan het afbranden van vegetatie zijn 
geweest.

Een vierde oorzaak van fragmentatie is verwering. Botmateriaal dat op het oppervlak 
bleef liggen, zal door verwering aan de lucht snel zijn opgelost. Dat gold vooral voor onver-
brand botmateriaal. Grijsblauw- tot witverbrand bot is resistent tegen afbraak door bacte-
riën die bij toetreding van zuurstof onverbrand bot aantasten. Was verbrand of onverbrand 
bot eenmaal in de klei van de vindplaats opgenomen, dan had het kans bewaard te blijven 

Kenmerken van het botmateriaal
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doordat lucht moeilijk toetreedt in kleibodems. De afdekking van de vondstlaag met klei 
en veen zorgde voor een luchtdichte afsluiting van de vondstlaag en voor conservering van 
bot in deze laag. Deze afdekking heeft mogelijk snel na afloop van de laatste bewoning 
plaatsgevonden. Dit wordt gesuggereerd door het feit dat de hoogste percentages onver-
brand bot (tussen 28 en 40%) juist genoteerd zijn in de drie bovenste vlakken (tabel 4).

Het hogere percentage verbrand bot in de onderste twee vlakken (82 en 81%) is dus 
het gevolg van omstandigheden gedurende de periode van bewoning.[4] Als oorzaak valt te 
denken aan verschillen in de omgang met afval en aan het aanleggen van kookplaatsen op 
afval van vorige bewoningsfasen. De botvondsten uit de onderste vlakken hadden een gro-
tere kans in aanraking te komen met het vuur van zo’n kookplaats dan de botvondsten uit 
de bovenste vlakken. Een andere verklaring voor de hogere percentages onverbrand bot 
in de drie hoogste vlakken zou kunnen zijn dat bot in deze vlakken sneller werd afgedekt 
dan in de twee onderste vlakken, waardoor ook onverbrand bot beter bewaard bleef.

Concluderend kan uit de toestand waarin het botmateriaal is aangetroffen worden 
afgeleid dat het afval op de vindplaats werd gedeponeerd, veel daarvan werd verbrand in 
haarden of door contact met latere haarden, er fragmentatie optrad door betreding van 
de oever en het drasland door mens en dier en als gevolg van verwering onverbrand bot 
is vergaan.

Na controle van alle zakjes met potentieel te determineren botmateriaal uit werkput 1 en 
de boorpunten bleken 257 fragmenten determineerbaar, met een gezamenlijk gewicht 
van 48,6 g. Determineerbaar betekent hier voor de zoogdierresten determineerbaar tot 
op soortniveau, en voor de vogel- en visresten tot op diersoort of klasse. Van de visresten 
waren 62 fragmenten niet verder determineerbaar (tabel 5-6).

Het merendeel van de gedetermineerde fragmenten is afkomstig uit werkput 1. Dit zijn 
241 bot- en schelpfragmenten die samen 48,2 g wegen. De grootste aantallen gedeter-
mineerde resten zijn afkomstig uit de vlakken 3 en 4. Dit is in overeenstemming met de 
algehele verdeling van de botvondsten over de vlakken van werkput 1. Daarnaast waren 
zestien resten uit boorpunten te determineren: elf visbotten en vijf mosselschelpfrag-
mentjes (tabel 5).

Van de 257 gedetermineerde resten waren 120 verbrand (46,7%). Contact met vuur 
leidde tot een lagere determinatiegraad van het botmateriaal. De percentages verbrand 
been onder de gedetermineerde resten (van vlak 1 tot en met 5, respectievelijk 17, 27, 
62, 51 en 22%) zijn lager die dan onder alle botfragmenten (tabel 4).

[4] Het verschil met de percentages verbrand bot in de 
bovenste drie vlakken (60 tot 72%) is significant (χ2=76,9, 
df=1, p=0,000).

De determinaties

Figuur 4  Swifterbant-S2 opgraving 2004, 
vondstnummer 266. Rechts twee botten 
van bever, Castor fiber: boven een molaar 
3 uit de bovenkaak, onder een fragment 
van een neusbeen. Midden en links ond-
etermineerbare fragmentjes zoogdierbot, 
waarvan de zwarte en de grijze verbrand 
zijn (foto W. Prummel, GIA).

1 cm
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 totaal aantalspercentage aantal

 aantal verbrande determineerbare 

Vlak botfragmenten botfragmenten fragmenten

1 93 60 12

2 297 72 18

3 855 70 86

4 3045 82 86

5 443 81 13

totaal 4733 79 215

  gewichtspercentage gewicht

  verbrande determineerbare 

Vlak gewicht in g botfragmenten fragmenten in g

1 8,7 36 1,2

2 14,7 58 0,8

3 30,9 59 6,4

4 199,2 80 35,1

5 25,3 76 1,2

totaal 278,8 75 44,7

 Diersoort/groep totaal Boorp. Vlak 1 Vlak 2 Vlak 3 Vlak 4 Vlak 5

 Canis familiaris, hond 1 - - - 1 - -

 Sus domesticus, varken 11 - - 2 2 7 -

 Bos taurus, rund 1 - - - - - 1

 som 13 - - - - - - 

 Sus domesticus/scrofa, varken of wild zwijn 2 - - - - 1 1

 som 2 - - - - - -

 Arvicola terrestris, woelrat 1 - - 1 - - -

 Castor fiber, bever 15 - 3 1 2 8 1

 Microtus sp., woelmuis 6 - 1 2 2 -  1

 Onbekende muis 1 - - 1 - - -

 Sus scrofa, wild zwijn 1 - - - - 1 -

 Cervus elaphus, edelhert 2 - - 1 - 1 -

 som 26 - - - - - -

 Anas platyrhynchos, wilde eend 1 - - - - - 1

 Vogel, ongedetermineerd 14 - - 2 7 5 - 

 som 15 - - - - - -

 Anguilla anguilla, paling 4 1 - - - 2 1

 Abramis brama, brasem 1 1 - - - - -

 Cyprinidae, karperachtigen 51 3 1 2 25 19 1

 Silurus glanis, meerval 4 1 - - 1 2 -

 Esox lucius, snoek 41 - - 4 8 26 3

 Acerina cernua, pos 1 - - - - - 1

 Perca fluviatilis, baars 31 - 1 - 13 15 2

 Vis, ongedetermineerd 62 5 - - 17 36 4

 som 195 - - - - - -

 Amfibie 1 - - - - - 1

 som 1 - - - - - -

 Mytilus edulis, mossel 5 5 - - - - -

 som 5 - - - - - -

 totalen 257 16 6 15 78 123 18

Tabel 4  Swifterbant-S2, opgraving 2004, 
werkput 1, vlak 1 (bovenste vlak) tot 
en met 5 (onderste vlak). Botmateriaal 
geteld, gewogen, uitgesplitst naar percen-
tage verbrande resten, en de aantallen en 
gewichten in g van de determineerbare 
fragmenten volgens Van der Wal & Bec-
kerman (2004).

Tabel 5  Swifterbant-S2, opgraving 2004. 
De gedetermineerde bot- en schelpfrag-
menten uit de boorpunten en de vlakken 
1 tot en met 5 van werkput 1: aantallen 
resten.
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Vooral zoogdier- en vogelbot raakte door het verbranden ondetermineerbaar. Vogel-
botten springen bij het verbranden uit elkaar. Visbotten waren na het verbranden vaak nog 
wel als visbot herkenbaar, zelfs als zij in fragmenten uiteen zijn gevallen. Hierdoor lopen 
de percentages gedetermineerd verbrand bot per diergroep nogal uiteen: 32% van de 
gedetermineerde zoogdierbotten, 33% van de gedetermineerde vogelbotten en 52% van 
de gedetermineerde visbotten waren verbrand. Opvallend laag was het aandeel verbrande 
beverresten: slechts één, een fragment van een opperarmbeen (humerus), was verbrand 
(6,7%).

Onder de 41 gedetermineerde zoogdierresten zijn drie huisdiersoorten aangetoond: 
varken, rund en hond, met in totaal dertien fragmenten. Het varken was met elf frag-
menten het sterkst vertegenwoordigd. De bever was het sterkst vertegenwoordigde wilde 
zoogdier, met in totaal vijftien resten (fig. 4). Andere wilde zoogdieren waarvan resten zijn 
aangetoond, zijn wild zwijn, edelhert, woelrat en (woel)muis. Hiervan dienden alleen wild 
zwijn en edelhert voor consumptie door de mens. Voor twee fragmenten was onduidelijk of 
zij afkomstig waren van tamme varkens of van wilde zwijnen. Eén van de vijftien vogelbot-
ten kon op soort worden gedetermineerd: wilde eend (tabel 5-7; fig. 5).

Van de 195 als visbot herkende fragmenten werden er 133 tot op soort of familie gede-
termineerd. Paling, baars, brasem (fig. 6), meerval, pos en snoek werden aangetoond. 
Dit zijn zoetwatervissen, die in de kreken in de omgeving van de vindplaats leefden en 
waarschijnlijk daar werden gevangen. Het merendeel van de visresten betreft wervels en 
wervelfragmenten (tabel 8). Deze visresten blijven bij betreding redelijk tot goed bewaard 
en zijn vaak op soort te determineren. Andere stevige visskeletonderdelen die herkenbaar 
bewaard zijn gebleven, zijn het voorste gedeelte van het kaakbeen (dentale) van de snoek 

 Diersoort/groep totaal Boorp. Vlak 1 Vlak 2 Vlak 3 Vlak 4 Vlak 5

 Canis familiaris, hond 0,3 - - - 0,3 - -

 Sus domesticus, varken 19,3 - - 0,7 0,8 17,8 -

 Bos taurus, rund 0,7 - - - - - 0,7

 som 20,3 - - - - - -

 Sus domesticus/scrofa, varken of wild zwijn 2,4 - - - - 0,7 1,7

 som 2,4 - - - - - - 

 Arvicola terrestris, woelrat 0,0 - -  0,0 - - - 

 Castor fiber, bever 9,9 - 1,0 0,1 1,2 6,7 0,9

 Microtus sp., woelmuis 0,0 - 0,0 0,0 0,0 -  0,0

 Onbekende muis 0,0 - -  0,0 -  -  - 

 Sus scrofa, wild zwijn 2,3 - - - -  2,3 - 

 Cervus elaphus, edelhert 9,7 - -  2,9 -  6,8 - 

 som 21,9 - -  -  -  -  - 

 Anas platyrhynchos, wilde eend 0,1 - -  -  -  -  0,1

 Vogel, ongedetermineerd 0,5 - -  0,0 0,3 0,2 - 

 som 0,6 -  -  -  -  -  - 

 Anguilla anguilla, paling 0,1 0,0 -  -  -  0,1 0,0

 Abramis brama, brasem 0,2 0,2 -  -  -  -  - 

 Cyprinidae, karperachtigen 1,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,4 0,0

 Silurus glanis, meerval 0,1 0,0 -  -  0,0 0,1 - 

 Esox lucius, snoek 0,5 -  -  0,0 0,0 0,5 0,0

 Acerina cernua, pos 0,0 -  -  -  -  -  0,0

 Perca fluviatilis, baars 0,6 -  0,0 -  0,3 0,3 0,0

 Vis, ongedetermineerd 0,8 0,0 - - 0,3 0,5 0,0

 som 3,3 -  - - -  -  - 

 Amfibie 0,0 -  - - -  -  0,0

 som 0,0 -  - - -  -  - 

 Mytilus edulis, mossel 0,1 0,1 - - -  -  - 

 som 0,1 -  - - -  -  - 

 totalen 48,6 0,4 1,0 3,7 3,7 36,4 3,4

Figuur 6  Swifterbant-S2 opgraving 2004, 
vondstnummer 393. Rechter praeoper-
culare van een 27-29 cm lange brasem, 
Abramis brama (foto W. Prummel, GIA).

Tabel 6  Swifterbant-S2, opgraving 2004. 
De gedetermineerde bot- en schelpfrag-
menten uit de boorpunten en de vlakken 1 
tot en met 5 van werkput 1: gewichten in g; 
0,0 betekent minder dan 0,05 g.

1 cm
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en tandjes van keeltanden (os pharyngeum) van de karperachtigen. Van deze elementen 
zijn relatief veel fragmenten aangetroffen. 

Ten slotte werden nog een opperarmbeen van een amfibie en vijf klepfragmentjes van 
vermoedelijk één mossel aangetroffen, een zoutwatermollusk. De mosselklepfragment-
jes kwamen uit een boring en zijn waarschijnlijk niet uit de vondstlaag afkomstig (tabel 
5-7).

De opgraving van 2004 wees uit dat op S2 honden, varkens en runderen werden gehou-
den. Het vlees van varkens en runderen zal zijn gegeten. Onder de bejaagde dieren was 
de bever het belangrijkst. We moeten ons wel realiseren dat zich onder de vijftien bever-
botten vier snijtanden en zeven kiezen bevinden (tabel 7). Deze zijn stevig en goed her-
kenbaar (fig. 4). Ook de andere skeletelementen van de bever zijn kenmerkend van vorm. 
Hierdoor is determinatie relatief eenvoudig. De jacht op wild zwijn en edelhert leverde een 
belangrijke bijdrage aan het dieet, zeker als we kijken naar het beengewicht (tabel 6). 
Het gedomesticeerde varken is in de gedetermineerde resten van de opgraving van 2004 
sterker vertegenwoordigd dan het wilde zwijn. De jacht op vogels betrof in elk geval de 
wilde eend.

 Skeletdeel H V R V/WZ WR B WM OM WZ EH WE A

 Cranium 1  - -   - -  1 -   - -   - -   -

 Gewei - - - - - - - - - 1 - -

 Maxilla  -  -  -  -  - 5  -  -  -  -  -  -

 Mandibula  - 1  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -

 Maxilla/mandibula  - 1  -  - 1 6 6  -  -  -  -  -

 Epistropheus  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 Vertebrae cervicales  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  -

 Scapula  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -

 Humerus  -  -  -  -  - 1  -  -  -  - 1 1

 Radius  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -

 Ulna  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -

 Metacarpus (3+4)  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 Metacarpus 5  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -

 Femur  - 2  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -

 Tibia  - 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 Astragalus (Talus)  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 Metatarsus 2  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 Metatarsus 3  - 1  -  -  - -   -  -  -  -  -  -

 Phalanx 3  - 1  - -   -  -  - -   - -   - - 

 totaal 1 11 1 2 1 15 6 1 1 2 1 1

Het belang van de verschillende 

diersoorten voor de mens

Figuur 5  Swifterbant-S2 opgraving 2004, 
vondstnummer 341. a. Het boveneind van 
een opperarmbeen van een wilde eend, 
Anas platyrhynchos, b. een fragment van 
een kies van een woelmuis, Microtus sp. 
De andere fragmenten zijn ondetermineer-
bare stukjes zoogdierbot (foto W. Prum-
mel, GIA).

Tabel 7  Swifterbant-S2, opgraving 2004. 
Boorpunten en werkput 1 (vlakken 1-5) 
tezamen. Verdeling van de gedetermi-
neerde botten van zoogdieren, vogels en 
amfibiën over het skelet: aantallen resten.

H: hond; V: varken; R: rund; WZ: wild 
zwijn; WR: woelrat; B: bever; WM: woel-
muis; OM: onbekende muis; EH: edelhert; 
WE: wilde eend; A: amfibie.

1 cm

a

b
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Ook de vangst van zoetwatervis leverde een bijdrage aan het dieet. Het percentage 
van 76% voor de aantallen visresten (n = 195) op het totaal aantal gedetermineerde 
resten moet echter als te hoog worden beschouwd. Dat komt doordat de visresten uit S2 
goed herkenbaar zijn. De visresten maken slechts 7% van het totale botgewicht van de 
gedetermineerde resten van S2 uit (tabel 6).

De aangetroffen visresten zijn alle afkomstig van kleine vissen. Op grond van maten 
genomen aan zes eerste wervels van de baars werden de totale lengten berekend. Die 
liggen tussen 7 en 24 cm, met een gemiddelde van 16 cm (methode Brinkhuizen 1989, 
92). De totale lengte van de vis is de afstand van de voorkant van de snuit tot het uiterste 
puntje van de staartvin (Brinkhuizen 1989, 51). De berekende lengten zijn kleine afme-
tingen voor een baars. De baars wordt gemiddeld 20-35 cm lang, en bij uitzondering 50 
cm (De Nie 1996).

Het aangetroffen praeoperculare, een bot uit het kieuwdeksel van een brasem (fig. 6), 
bleek afkomstig van een exemplaar met een totale lengte tussen 27 en 29 cm (Brinkhui-
zen 1989, 77; Benecke 1987). Ook dit is een kleine maat, aangezien brasems tot 90 cm 
lang kunnen worden. Voor vijf dentalia van de snoek, een bot uit de onderkaak, werden 
schattingen van de totale lengte van het dier berekend tussen 40 en 60 cm (Brinkhuizen 
1989, 94). Ook deze vissen waren aan de kleine kant. Vrouwtjes kunnen een lengte van 
140 cm en mannetjes een lengte van 85 cm bereiken (De Nie, 1996).

In elke vispopulatie zijn kleine, jonge vissen talrijker dan de genoemde extreme maten 
van zeer oude vissen. Dat vooral kleine vissen werden gevangen is derhalve niet uitzon-
derlijk.

Het water in de hoofdgeul waaraan S2 lag, was ten tijde van de bewoning zoet. Dat blijkt 
uit de vissoorten die zijn aangetroffen in de opgraving 2004 op S2. Ook de bever is een 
soort die zich in en bij zoet water en in moerassen thuisvoelt. Hetzelfde geldt voor de wilde 
eend, het wilde zwijn, het edelhert en de woelrat. Het voorkomen van varken wijst op de 
aanwezigheid van vegetaties met bomen met bosvruchten. Deze kunnen op de oever, in 
het drasland en op de rivierduinen in de omgeving hebben gestaan. Te denken is aan haze-
laar, wilde appel, els, meidoorn en eik (Casparie et al. 1977; zie paragraaf ‘Hout’).

De opgraving op S2 door de RIJP leverde 160 botresten op met een gewicht van 148,4 g 
(tabel 9). In totaal konden 52 resten worden gedetermineerd, die samen 102,1 g wegen. 
Het gemiddelde gewicht van een botfragment uit deze opgraving bedraagt 0,9 g. Dit is 
veel meer dan het gemiddelde gewicht van de opgraving op S2 in 2004 (0,06 g). Dit komt 
doordat de meeste resten van de RIJP-opgraving met de hand waren verzameld.

Het percentage verbrand bot voor het materiaal uit de RIJP-opgraving (65,6%) is 
vergelijkbaar met dat uit werkput 1 van de opgraving in 2004. De meeste verbrande bot-
fragmenten van de RIJP-opgraving bleken ondetermineerbaar.

De soortensamenstelling van het botmateriaal van de RIJP-opgraving lijkt op die van 
de opgraving in 2004. De hond werd niet aangetroffen, maar wel otter en (waarschijnlijk) 

Het landschap

 Skeletdeel paling brasem karperachtige meerval snoek pos baars

 Maxilla - - - - 1 - -

 Basioccipitale - - - - 1 - -

 Vomer - - - - 3 - -

 Palatinum - - - - 2 - -

 Articulare - - - - 1 - -

 Dentale 2  - 1  - 20  -  -

 Praeoperculare  - 1  -  - -   -  -

 Os pharyngeum  -  - 10  -  -  -  -

 Cleithrum  -  -  -  - 1  -  -

 Vertebra praecaudalis 1  - 12  - 1  - 22

 Vertebra caudalis 1  - 27 4  - 1 6

 Vertebra  -  - 1  - 11  - 3

 Serialia  - -   - -   - -   -

 totaal 4 1 51 4 41 1 31

De botvondsten uit de RIJp-

opgraving op S2

Tabel 8  Swifterbant-S2, opgraving 2004. 
Boorpunten en werkput 1 (vlakken 1-5) 
tezamen. Verdeling van de gedetermi-
neerde visbotten over het skelet: aantallen 
resten.
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schaap en/of geit. Het aandeel gedomesticeerd varken is in het botmateriaal uit de RIJP-
opgraving minder hoog dan in dat van de GIA-opgraving uit 2004. Het botmateriaal van de 
RIJP-opgraving en dat van de opgraving 2004 samen geven aan dat meer varkens werden 
gehouden dan dat er wilde zwijnen werden gejaagd. Het aantal visresten in het materiaal 
van de RIJP-opgraving is beperkt. Dit komt doordat tijdens deze opgraving veel minder 
grond werd gezeefd dan in 2004 (tabel 9 in vergelijking met tabel 5-6) en door de mogelijk 
grotere maaswijdte van de zeef.

Onder het botmateriaal van de RIJP-opgraving op S2 bevinden zich twee werktuigen. 
Dit zijn een spatel gemaakt uit een kuitbeen (fibula) van een wild zwijn (fig. 7), en een 
bewerkt fragment van het gewei van een edelhert, mogelijk een bijlvatting (determinatie 
A.T. Clason in een brief dd. 2-1-1968, volgens aantekeningen bij het voorwerp) (fig. 8). 
Het tweede werktuig is verbrand.

 Aantal resten Gewicht in g

   hand-   hand-

 Diersoort/groep totaal verzameld gezeefd totaal verzameld gezeefd

 Sus domesticus, varken 6 6 -  7,4 7,4 - 

 Bos taurus, rund 1 1 -  1,0 1,0 - 

 Ovis aries/Capra hircus, schaap/geit 5 4 1 3,2 2,9 0,3

 som 12 11 1 11,6 11,3 0,3

 Sus domesticus/scrofa, varken of wild zwijn 4 4 -  5,7 5,7 - 

 som 4 4 -  5,7 5,7 - 

 Castor fiber, bever 18 17 1 46,0 45,9 0,1

 Lutra lutra, otter 3 3 -  3,3 3,3 - 

 Sus scrofa, wild zwijn 3 3 -  8,5 8,5 - 

 Cervus elaphus, edelhert 6 6 -  26,8 26,8 - 

 som 30 29 1 84,6 84,5 0,1

 Vogel, ongedetermineerd 3 2 1 0,1 0,0 0,1

 som 3 2 1 0,1 0,0 0,1

 Cyprinidae, karperachtigen 1 1 -  0,1 0,1 - 

 Vis, ongedetermineerd 1 -  1 0,0 -  0,0

 som 2 1 1 0,1 0,1 0,0

 totaal gedetermineerde resten 52 48 4 102,1 101,6 0,5

 Groot zoogdier (grootte rund/paard/edelhert) 15 15 -  13,2 13,2 - 

 Klein zoogdier (grootte varken/schaap/geit) 48 48 -  11,2 11,2 - 

 Zoogdier, grootte onbekend 45 26 19 21,9 16,6 5,3

 totaal ongedetermineerde resten 108 89 19 46,3 41,0 5,3

 totaal 160 137 23 148,4 142,6 5,8

▲ Figuur 7  Swifterbant-S2 RIJP-opgravingen: spatel 
gemaakt uit het kuitbeen (fibula) van een wild zwijn, Sus 
scrofa (tekenaar onbekend).

► Figuur 8  Swifterbant-S2 RIJP-opgravingen: bewerkt 
fragment van edelhertgewei, Cervus elaphus, mogelijk 
een bijlvatting (tekenaar onbekend).

Tabel 9  Swifterbant-S2. De botvondsten 
uit de opgravingen door de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders (RIJP); aan-
tallen resten en beengewicht in g, met de 
hand verzameld en gezeefd materiaal; 
materiaal opgeslagen in depot provincie 
Flevoland.
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Tijdens de opgravingen door het BAI op S2 in de jaren 1970 werden 7758 botvondsten 
verzameld, 1183 door met de hand te verzamelen en 6575 door te zeven. De werkputten 
van deze opgravingen werden in de kern van de vondstverspreiding van S2 aangelegd 
(De Roever 2004, bijlage 9) (tabel 10). De maaswijdte van de gebruikte zeef is 3 mm. De 
botfragmenten wegen gemiddeld 0,5 g: dat is 1,6 g voor het handverzamelde materiaal 
en 0,2 g voor het zeefmateriaal. Deze fragmenten zijn dus gemiddeld kleiner dan die uit 
de opgraving van de RIJP op S2, maar veel groter dan die van de GIA-opgraving in 2004. 
Het is onbekend hoeveel resten verbrand zijn.

De varkensresten die bij deze opgraving waren geborgen, waren aanvankelijk nauwe-
lijks gescheiden naar de gedomesticeerde of wilde staat van het dier. Voor deze publicatie 
werd een deel van de als varken of wild zwijn gedetermineerde resten alsnog op grond 
van hun grootte gedetermineerd als resten van varken, wild zwijn, of varken of wild zwijn 
(tabel 11). Hierbij werd gebruik gemaakt van gepubliceerde maten van mesolithische en 
neolithische wilde zwijnen en varkens (Boessneck et al. 1963, 60-71; Magnell 2004; Mag-
nell 2006, 129-134; Albarella et al. in voorbereiding). De resten van de kleinste dieren 
werden beschouwd afkomstig te zijn van varkens, die van de grootste van wilde zwijnen, 
terwijl de resten van niet duidelijk grote en niet duidelijk kleine dieren als varken of wild 
zwijn werden gedetermineerd (zie noot bij tabel 10).

De samenstelling van de resten uit de BAI-opgraving komt in grote lijnen overeen met 
die van de opgravingen van de RIJP en het GIA (2004). Het varken is verreweg het belang-
rijkste huisdier, gevolgd door rund en hond. Net als in het materiaal uit de 2004-opgraving 
is de verhouding varken : rund ongeveer 11:1. Resten van schapen of geiten ontbreken in 
het omvangrijke materiaal van de BAI-opgravingen. Mochten schapen en/of geiten inder-
daad op S2 gehouden zijn, dan gebeurde dit slechts in zeer geringe aantallen.

De resten van bever overheersen onder die van wilde dieren in het materiaal van de 
BAI-opgravingen. Dit is ook het geval bij de RIJP-opgraving en de GIA-opgraving uit 2004. 

De botvondsten uit de BAI-

opgravingen op S2

 Aantal resten Gewicht in g

   hand-   hand-

 Diersoort/groep totaal verzameld gezeefd totaal verzameld gezeefd

 Canis familiaris, hond 4 3 1 4 4 0

 Sus domesticus, varken* 108 59 49 150 137 13

 Bos taurus, rund 10 8 2 85 83 2

 som 122 70 52 239 224 15

 Sus domesticus/scrofa, varken of wild zwijn* 156 85 71 192 175 17

 som 156 85 71 192 175 17

 Castor fiber, bever 111 65 46 241 205 36

 klein knaagdier 4 1 3 0 0 0

 Lutra lutra, otter 26 11 15 8 6 2

 klein roofdier 1 -  1 0 - 0

 Sus scrofa, wild zwijn* 99 55 44 332 278 54

 Cervus elaphus, edelhert 13 13 -  154 154 - 

 som 254 145 109 735 643 92

 Wilde eenden of ganzen 7 -  7 0 -  0

 Vogel, ongedetermineerd 54 15 39 5 2 3

 som 61 15  46 5 2 3

 Zoetwatervissen, ongedetermineerd 7 7 -  11 11 - 

 som 7 7 -  11 11 - 

 totaal gedetermineerde resten 600 322 278 1182 1055 127

 Groot zoogdier (grootte rund/paard/edelhert) 236 236 -  442 442 - 

 Klein zoogdier (grootte varken/schaap/geit) 49 7 42 72 4 68

 Zoogdier, kleiner dan haas 38 -  38 24 -  24

 Zoogdier, grootte onbekend 6835 618 6217 1785 382 1403

 totaal ongedetermineerde resten 7158 861 6297 2323 828 1495

 totaal 7758 1183 6575 3505 1883 1622

* De resten van varkens en wilde zwij-
nen waren oorspronkelijk gedetermineerd 
als Sus domesticus/scrofa (varken of wild 
zwijn): aantal resten 359 (handverzameld 
196, gezeefd 163), gewicht 632 g (handver-
zameld 577 g, gezeefd: 55 g) en Sus scrofa 
(wild zwijn): aantal resten 4 (handverzameld 
3, gezeefd 1), gewicht 42 g (handverzameld 
13 g, gezeefd 29 g). Herdeterminatie van 83 
van de als Sus domesticus/scrofa gedeter-
mineerde resten met een gewicht van 265 g 
gaf de volgende resultaten: Sus domesticus: 
aantal 25 (30,1%), gewicht 62,7 g (23,7%); 
Sus domesticus/scrofa: aantal 36 (43,4%), 
gewicht 80,2 g (30,3%); Sus scrofa: aantal 
22 (26,5%), gewicht 121,7 g (46,0%). De 
oorspronkelijke 359 resten van Sus domes-
ticus/scrofa met een gewicht van 632 g zijn 
volgens deze percentages verdeeld over de 
categorieën Sus domesticus, Sus domesti-
cus/scrofa en Sus scrofa.

Tabel 10 Swifterbant-S2. De botvondsten 
uit de opgravingen door het Biologisch-
Archeologisch Instituut (BAI), onderzocht 
door J.T. Zeiler; aantallen resten en been-
gewicht in g, met de hand verzameld en 
gezeefd materiaal; materiaal opgeslagen in 
depot provincie Flevoland.
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De andere wilde zoogdieren die in het BAI-materiaal werden aangetoond zijn wild zwijn, 
otter en edelhert, en mogelijk nog andere kleine knaagdieren en roofdieren. Ook wat dit 
betreft is er overeenstemming met de resultaten van de opgravingen van de RIJP en het 
GIA. Hetzelfde geldt voor de resten van vogels en vissen, waarbij moet worden opgemerkt 
dat het aantal visresten uit het zeefmateriaal van de BIA-opgraving onbekend is (tabel 5, 
9-10).

Van de opgraving op S2 zijn drie steekproeven botmateriaal onderzocht, die van ver-
schillende plaatsen binnen de vindplaats afkomstig zijn en op verschillende wijzen zijn 
bemonsterd (tabel 5, 9-10). Zo is het botmateriaal van de RIJP- en de BAI-opgravingen 
afkomstig uit het hart van de vindplaats, terwijl het materiaal van de GIA-opgraving uit 
2004 afkomstig is uit de periferie (fig. 2). Het RIJP- en BAI-materiaal betreft handverza-
meld en gezeefd materiaal, waarbij het RIJP-materiaal in meerderheid handverzameld 
is en het BIA-materiaal in meerderheid gezeefd is; al het GIA-materiaal is van de zeef 
afkomstig, die een fijnere maaswijdte had dan die van de BAI-opgraving en vermoedelijk 
ook dan die van de RIJP-opgraving. Het is interessant na te gaan of deze drie steekproe-
ven hetzelfde inzicht of verschillende inzichten geven in het belang van de verschillende 
diersoorten op S2.

In de bespreking van de dierlijke resten uit de RIJP- en de BAI-opgravingen is reeds 
gezegd dat deze in grote lijnen overeenkomen met het materiaal van de GIA-opgraving. 
De belangrijkste soorten zijn voor alle drie materialen varken, rund, bever, edelhert, wild 
zwijn en vissen. In elk der drie steekproeven is de variatie aan gejaagde wilde zoogdier-
soorten gering. Het materiaal van de GIA-opgraving maakt duidelijk dat de visvangst 
belangrijker was dan het RIJP- en BAI-materiaal suggereren. De verhouding tussen de 
aantallen gedomesticeerde varkens en runderen was volgens de GIA- en de RIJP-opgra-
vingen 11 : 1. De vele resten van varken óf wild zwijn uit de BAI-opgraving (tabel 10) 
doen vermoeden dat - althans in het gedeelte van de vindplaats waar de BAI-opgravingen 
plaatsvonden - de gedomesticeerde varkens talrijker waren ten opzichte van de runderen 
dan volgens de verhouding 11 : 1.

De vindplaats S3 ligt op 600 m afstand van S2 aan een kreek die uitmondde in de hoofd-
geul waaraan S2 lag. Een opvallend verschil tussen S2 en S3 is dat de fragmentatiegraad 
van het botmateriaal van S3 lager is dan van dat van S2. Het met de hand verzamelde 
botmateriaal van S3 weegt gemiddeld 5,1 g per fragment, het zeefmateriaal 2,6 g (Zeiler 
1997, tabel 3-4). In deze tabellen zijn alleen de zoogdier- en vogelresten vermeld. Het 
met de hand verzamelde materiaal van S3 betreft onder meer botmateriaal uit de kreek 
waaraan S3 lag. Dit was veel minder sterk gefragmenteerd dan dat van S2 (Clason & 
Brinkhuizen 1978, 71).

Kennelijk was de fragmentatie van dierlijk botmateriaal op S3 veel minder ver gegaan 
dan op S2 het geval was. Dit kan het gevolg zijn van de overslibbingslaagjes die in de 
vondstlaag van S3 zijn aangetroffen. Een tweede oorzaak kan de veel slappere grond 
van S3 zijn (De Roever 2004, 18), waarin botfragmenten gemakkelijker werden inge-
trapt dan in de compacte, rijpe klei van S2. De slappe ondergrond op S3 werd bovendien 
versterkt met bundels riet. Onderliggend materiaal werd daardoor minder vertrapt (De 
Roever 2004, 21-22). Een derde oorzaak van het verschil in gemiddelde botfragment-
grootte tussen S3 en S2 kan het verschil in maaswijdte van de gebruikte zeven zijn. Bij 
het zeven van grond uit S3 werd een zeef met een maaswijdte van 3 mm gebruikt. Dat is 
grover dan de 2-mm-zeef van de opgraving in 2004 op S2. Kleine botfragmenten die bij 
de laatste opgraving op de zeef bleven liggen, kunnen bij de opgravingen op S3 door de 
3-mm-zeef zijn gespoeld.

De grotere fragmentgrootte van het botmateriaal van S3 bracht met zich mee dat dit 
beter te determineren was dan dat van S2. Onder 17424 resten van zoogdieren, vogels 
en vissen waren 7754 resten (45%) determineerbaar. Onder deze resten onderscheidden 
Zeiler (1997) en Brinkhuizen (1976) de huisdiersoorten hond, varken, rund en schaap en/
of geit, veertien wilde zoogdiersoorten, dertien vogelsoorten en twaalf vissoorten. De vis-
resten maken naar het aantal resten gemeten 9% uit van het handverzamelde materiaal 
van S3; voor het gezeefde materiaal is dat 36% (Brinkhuizen, 1976; Zeiler, 1997). Het 
hoge percentage visresten in het materiaal van S3 is een aanwijzing dat de visvangst voor 
de bewoners van de Swifterbantcultuur belangrijk was.

De in S2 aangetroffen diersoorten (tabel 5, 9-10) zijn alle ook door Zeiler en Brinkhui-
zen voor S3 aangetoond. Het aantal wilde diersoorten is op S3 groter. De meeste resten 
van varken of wild zwijn uit S2 werden toegewezen aan het gedomesticeerde varken (tabel 

Drie steekproeven botmateriaal 

van S2: een vergelijking

Vergelijking van de botvondsten 

van S2 met die van S3
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5, 9-11). Hierdoor konden de bijdragen van de veeteelt en de jacht op zoogdieren aan het 
dieet beter worden ingeschat dan voor de vindplaats S3 (Zeiler, 1997).

Het diatomeeënonderzoek was verkennend van aard en had als doel vast te stellen of het 
integreren van dit soort onderzoek naar kiezelwieren een bijdrage kan leveren aan de 
interpretatie van de vindplaats. Gezien deze beperkte vraagstelling zijn slechts drie mon-
sters onderzocht op hun diatomeeëninhoud. Deze monsters zijn afkomstig van meetpunt 
159/509,5 m, waarvan vlak 1, 4 en 5 zijn bemonsterd. In de regel levert onderzoek aan 
diatomeeën een lange lijst van soorten op. Dat was ook hier het geval (De Wolf & Cleve-
ringa 2005). Ten behoeve van de interpretatie zijn drie groepen onderscheiden. Ten eerste 
bevatten de monsters zogeheten kustallochtonen. Dit zijn soorten die uit het kustgebied 
van de Noordzee afkomstig zijn. Ze worden door het getij, door golven en soms door 
wind landwaarts verplaatst als onderdeel van het sediment. De tweede groep zijn estua-

Diatomeeën
(De Wolf en Cleveringa)

 vondstnummer 3701 3727 2304 3679 2049 2566 1714 1282     

 maxilla t. varken w. zwijn w. zwijn w. zwijn sus sus* sus* sus*     

 L M1  19,0   18,0 18,7 19,3 19,3     

 B M1  14,1   13,1 14,5 13,5 14,3     

 L M2   23,5 24,9         

 B M2   18,1 20,1         

 L M3 31,9            

 B M3             

 vondstnummer 3142 3632 3476 3321 3178 3744 2621 3655 218 2139 2878 3660 2698

 mandibula t. varken t. varken w. zwijn w. zwijn w. zwijn w. zwijn w. zwijn w. zwijn w. zwijn w. zwijn sus sus sus

 L P4  13,6          14,5 14,6

 L M1   17,9 18,5 18,8 18,9 19,0 ca. 20     

 B M1   10,6 11,9 10,6 12,1 10,8 12,3     

 L M2           22,8  

 B M2 13,1          14,1  

 L M3         ca. 39 39,6   

 B M3         16,7 16,8   

             

 vondstnummer 666            

 scapula t. varken            

 BG 22,0            

             

 vondstnummer 2277            

 radius sus            

 SD 20,8            

 vondstnummer 1924            

 humerus w. zwijn            

 Bd 37,7            

 BT 31,5            

 vondstnummer 3523            

 pelvis w. zwijn            

 LA 41,9            

 vondstnummer 422            

 tibia t. varken            

 Dd 25,9            

Tabel 11  Swifterbant-S2. Metingen aan var-
kenskiezen en -botten uit de opgravingen 
door het Biologisch-Archeologisch Instituut 
(BAI), ingedeeld op grond van de grootte van 
het dier in resten van gedomesticeerd varken 
(Sus domesticus) en wild varken (Sus scrofa). 
Een deel van de kiezen kon niet worden inge-
deeld.
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riumsoorten. De derde groep diatomeeën betreft aerofiele soorten. In tegenstelling tot de 
kustallochtonen en estuariumsoorten hebben deze diatomeeënsoorten maar weinig water 
nodig. Zij leven dan ook in het algemeen in milieus waar geen of nauwelijks sedimentatie 
plaatsvindt en bodemvorming het overheersende proces is. Normaal blijven in bodems 
geen diatomeeën bewaard door het oplossen van kiezel door hogere planten. Het fossilise-
ren van aerofiele diatomeeën geeft dan ook aan dat afdekking heeft plaatsgevonden.

De drie monsters leveren een overeenkomstig beeld op en worden als geheel behan-
deld. Zij zijn rijk aan diatomeeën, waarbij opvalt dat er veel gebroken diatomeeën zijn 
van kustallochtone soorten. Hiervan zijn Actinoptychus undulatus, Cymatosira belgica, 
Melosira sulcata, Rhaphoneis minutissima, Rhaphoneis surirella en Thalassionema nitz-
schiodes de belangrijkste. Cyclotella straita is een estuariumsoort die ter plaatse kan 
hebben gegroeid, maar ook van elders uit het estuarium kan zijn aangevoerd. Hantzschia 
amphioxys, Navicula cincta, Navicula mutica en Pinnularia borealis zijn aerofiele soorten. 
De cultuurvolger Hantzschia amphioxys wordt in kleine percentages aangetroffen; het lijkt 
erop dat de ingrepen door de mens op het landschap niet groot waren.

De fragmentair aanwezige kustallochtone soorten geven aan dat de oever van S2 is 
opgebouwd uit sediment afkomstig uit het kustgebied. De afzetting van deze klei vond 
echter plaats in het meest landwaartse deel van een zoetwatergetijdengebied. De aan-
wezigheid van de aerofiele soorten geeft aan dat met een zekere regelmaat sediment 
is afgezet, waarbij ter plaatse levende diatomeeënsoorten werden afgedekt (De Wolf & 
Cleveringa 2005).

Het onderzoek heeft drie houtvondsten en veel houtskool opgeleverd. Bij de houtvondsten 
gaat het om de verticaal staande paal 1, afkomstig uit werkput 1, de schuin geplaatste 
paal 2 uit werkput 2[5] en enige houtfragmenten uit boring 63. Van paal 1 is het uit het 
vlak stekende deel, met een lengte van 11 cm, bij afloop van de opgraving verzameld. 
Het betreft een paaltje van elzenhout (Alnus glutinosa) met een diameter van 5,2-5,4 
cm, waarvan nog een klein gedeelte van de bast bewaard is gebleven. Er werden 15 
jaarringen geteld, zodat de kapleeftijd op ca. 15-17 jaar werd geschat. Paal 2 is in drie 
gedeelten geborgen, met een totale lengte van 73,5 cm, een doorsnede van 5,6-5,7 cm 
en nog tamelijk veel bast. Aangezien de jaarringen niet te zien waren, kon de kapleeftijd 
niet bepaald worden. Ook van deze paal is het hout gedetermineerd als els (Alnus sp.). 
Het 48 cm lange onderste fragment is aangepunt. Drie elkaar overlappende bijlslagen zijn 
zichtbaar (fig. 9), waarvan de tweede het breedst is (ca. 4 cm).

De houtfragmenten uit boring 63 zijn zeer klein, waardoor uitsluitend kan worden 
vastgesteld dat het om es (Fraxinus) gaat.[6] Elf houtskoolfragmenten uit werkput 1 bleken 
afkomstig van elzenhout (Alnus sp.).

Deze gegevens passen goed in de resultaten van het onderzoek van Casparie en ande-
ren aan de gelijktijdige vindplaats S3, die op een afstand van ca. 600 m van S2 ligt 
(Casparie et al. 1977, tabel 2-3, fig. 5-6). Dit onderzoek wees uit dat het meeste in S3 
gevonden hout bestond uit paaltjes of staken van vers gekapt rondhout met een diame-
ter van minder dan 7 cm. Een groot deel hiervan (40%) bestond uit els (Alnus), 23% uit 
hazelaar (Corylus) en 15% uit es (Fraxinus). De overige gevonden soorten hadden elk een 
aandeel van 7% of minder. Soort en doorsnede van de beide in S2 gevonden palen komen 
goed overeen met die van de meerderheid van de in S3 gevonden paaltjes of staken. De 
conclusie van Casparie en anderen dat de bewoners te Swifterbant bij voorkeur dunne 
stammen gebruikten, wordt door deze vondsten versterkt.

In het onderzoek aan visweren bij Emmeloord (Noordoostpolder) vond Van Rijn dat 
voor palen van weren uit de Swifterbantperiode ook voornamelijk els (Alnus) was gebruikt 
(Van Rijn 2002, 66-67). De diameter van de stammetjes was in de meeste gevallen minder 
dan 10 cm en blijkbaar bepalend voor de keus, omdat de leeftijdsverdeling merendeels 
uiteenliep van 6 tot 35 jaar. De gladheid en rechtheid van de palen en de brede jaarringen 
om de kern heen deden Van Rijn concluderen dat de palen afkomstig waren van opslag uit 
door eerdere kap ontstane houtstobben, hetgeen wijst op een regelmatige exploitatie van 
het hout (Van Rijn 2002, 75). Omdat de paaltjes van S2 deze kenmerken ook hebben, is 
het aannemelijk dat hier een vergelijkbaar houtgebruik plaatsvond.

Hout
(Bottema-Mac Gillavry)

[5] De paal stond onder een hoek van ca. 30º ten opzichte 
van de verticaal en is oost (bovenzijde) - west (onder-
zijde/punt) georiënteerd.

[6] De houtfragmenten zijn niet bewaard. Een uitgebrei-
der verslag van de waarnemingen aan het hout is opgeno-
men in de opgravingsdocumentatie.
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De gedetailleerde opgraving van 17 m2 in vijf vlakken van vijf cm levert een gegevensbe-
stand op van 340 vakinhouden, onderverdeeld in ijzerconcretie, houtskool, graanresten, 
aardewerk, vuursteen, natuursteen en verbrand en onverbrand bot. Aan de ene kant is dat 
een rijke bron van informatie om de opbouw en het gebruik van de vindplaats te onder-
zoeken. Aan de andere kant is de ligging van werkput 1 in de marge van de vindplaats een 
beperkende factor. Het kleine aantal vondsten en het ontbreken van grondsporen maken 
al duidelijk dat de werkput perifeer gelegen was ten opzichte van de kern van de vind-
plaats. Onderstaande analyse kan dan ook weinig bijdragen aan inzichten in de opbouw en 
het gebruik van de gehele vindplaats.

Ten behoeve van deze analyse zijn de vondsten per vlak samengenomen tot totalen (tabel 
12). Als eerste valt op dat het gewicht aan ijzerconcreties van vlak tot vlak slechts mini-
male verschillen vertoont. De ijzerconcreties zijn in de regel kleine holle buisjes of kralen 
gevormd rond (vergane) plantenwortels. Het feit dat deze concreties in gelijke mate in de 
vijf opgravingsvlakken voorkomen, geeft aan dat de doorworteling in deze 25 cm constant 
was. Zuurstof kan via deze bodemkanalen de ondergrond binnendringen. De zuurstof kan 
vervolgens reageren met in het grondwater opgelost ijzer, waardoor ijzerconcreties neer-
slaan rond de wortelkanaaltjes. De dichtheid aan ijzerconcreties (gewicht per bodemeen-
heid) kan daarom in theorie fungeren als indicator voor het gemak waarmee zuurstof in 

Verticale spreiding

RUIMTELIJKE pATRONEN
(Raemaekers)

Figuur 9  Elzenhouten paal 2 uit werkput 
2, onderste 48 cm met drie bijlslagen (nrs. 
1 t/m 3); de punt ontbreekt (zie gestippeld 
breukvlak) (tekening S.E. Boersma, GIA).
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 IJzer Vuursteen Bot verbrand Aardewerk Natuursteen Houtskool Graanresten

  g % g % g % % g % g % %* g % n %

 Vlak 1 205,5 20,7 0,01 0,1 8,7 3,1 36 15,6 2,3 3,3 3,1 2,5 48,1 25,5 37 33,6

 Vlak 2 202,3 20,4 0,05 0,7 14,7 5,3 58 17,9 2,7 21,6 20,2 7,2 37,8 20,1 30 27,3

 Vlak 3 195,0 19,7 0,37 5,2 30,9 11,1 59 149,7 22,3 36,2 33,9 38,6 44,9 23,8 31 28,2

 Vlak 4 193,4 19,5 6,65 93,4 199,2 71,4 80 460,9 68,7 39,8 37,3 45,6 43,9 23,3 11 10,0

 Vlak 5 194,4 19,6 0,04 0,6 25,3 9,1 76 26,9 4,0 5,9 5,5 6,1 13,8 7,3 1 0,9

 Totalen 990,5 100,0 7,12 100,0 278,8 100,0 75 671,0 100,0 106,8 100,0 100,0 188,5 100,0 110 100,0

VLAK 1
157 158 159 160 161 162 163 164 165

511 x

510

509 0,1-250 g ijzerconcreties
251-500

508 501-1523
x

VLAK 2
511 x

510

509

508
x

VLAK 3
511 x

510

509

508
x

VLAK 4
511

x x
510

509 x residu verloren

508

VLAK 5
511

510

509

508

▼ Figuur 10  De horizontale spreiding van het gewicht aan 
ijzerconcreties over de vlakken 1-5. x: plaats van de ver-
storing op de vlakken 1-3. De getallen langs de linker- en 
bovenzijde van de figuren 10-15 corresponderen met het 
lokale meetsysteem (in m).

▲ Tabel 12  Verticale verdeling van de gewichten aan 
ijzerconcreties, vuursteen, bot, aardewerk, natuursteen en 
houtskool, en van de aantallen graanresten over de vlakken 
1 (boven) tot en met 5 (onder) van put 1. %*: gewichtsper-
centages van het natuursteen zonder de kwartsgrindjes.
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de bodem door kan dringen, en daardoor als maat voor de aerobe aantasting van botma-
teriaal. Lastig punt hierbij is dat het doordringen van zuurstof in de wortelkanaaltjes niet 
perse hoeft te betekenen dat ook het botmateriaal met zuurstof in aanraking is gekomen. 
In zijn algemeenheid echter duidt het voorkomen van doorworteling en ijzerconcreties 
ten minste op enige doorluchting van de bodem.[7] De botaantasting heeft tot gevolg dat 
vooral onverbrand botmateriaal vergaat. Hierdoor wijzigt de verhouding tussen verbrand 
en onverbrand botmateriaal. Opvallend is echter dat het percentage verbrand bot afneemt 
van 76% in vlak 5 naar 36% in vlak 1, en dus toeneemt met de diepte. Aangezien er 
geen relatie is met de dichtheid aan ijzerconcreties is de conclusie gerechtvaardigd dat 
het percentage verbrand bot verklaard moet worden door menselijk handelen en niet door 
natuurlijke processen.

Een tweede aspect is dat van alle categorieën met uitzondering van de ijzerconcreties 
slechts weinig vondsten zijn gedaan in vlak 5. Vermoedelijk betreft vlak 5 het begin van 
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509 0,01-0,05 g houtskool
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508

[7] Suggestie van M.F. van Oorsouw, Amsterdam.

Figuur 11  De horizontale spreiding van het 
gewicht aan houtskool over de vlakken 1-5. x: 
plaats van de verstoring op de vlakken 1-3.
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de bewoning. Deze waarneming sluit aan bij de observaties uit de jaren zeventig: ook toen 
werd een vergelijkbare dikte van het niveau met vondsten vastgesteld.

Ten derde wordt duidelijk dat de procentuele verdeling over de vlakken 1-4 voor houts-
kool regelmatig is.
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Figuur 12  De horizontale spreiding van het gewicht aan 
natuursteen over de vlakken 1-5. x: plaats van de versto-
ring op de vlakken 1-3.
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Ten slotte vertoont de verticale spreiding van natuursteen, vuursteen, aardewerk en 
bot een verdeling waarbij vlak 1 lage gewichten kent en de hoogste gewichten in vlak 4 
bereikt worden via toenemende gewichten voor de vlakken 2 en 3. Dit patroon kan ver-
klaard worden door uit te gaan van een intensieve bewoning ten tijde van vlak 4 en een 
minder intensief gebruik erna, maar het is eveneens mogelijk dat dit patroon tot stand is 
gekomen doordat niet de bewoningsintensiteit vanaf vlak 3 afnam, maar doordat de acti-
viteitenzones op S2 gedurende de bewoning op grotere afstand van werkput 1 kwamen te 
liggen. Een laatste factor die interpretatie bemoeilijkt, is dat er geen zicht is op de sedi-
mentatiesnelheid. Daarmee is onduidelijk of de tijdsdiepte per vlak vergelijkbaar is.
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Figuur 13  De horizontale spreiding van het 
gewicht aan vuursteen over de vlakken 1-5. x: 
plaats van de verstoring op de vlakken 1-3.
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Als beginopmerking dient vermeld te worden dat in de noord-zuidlopende strook 158 de 
vlakken 1-3 lage hoeveelheden vondsten kennen. De verzameleenheden zijn hier kleiner 
aangezien een drainagebuis de vindplaats verstoord heeft (in fig. 10-15 aangegeven met 
x). Ten eerste valt bij de ijzerconcreties (fig. 10) op dat terwijl het gewicht per vlak vrijwel 
constant is (tabel 12), de verspreiding over de verschillende vlakken varieert. In vlak 5 
kent de meest westelijke 1,5 m de hoogste dichtheden en is de dichtheid aan ijzer in het 
overige deel van het vlak zeer laag; op de hogere vlakken spreiden de ijzerconcreties zich 
over een groter gebied uit, maar zijn de dichtheden veel lager. Mogelijk wijst dit op het 
uitgroeien van de oeverzone in oostelijke richting, waarbij een groter deel van werkput 1 
sterk doorworteld raakte.

Ten tweede laat de horizontale spreiding van de houtskool in de vlakken 1-4 (fig. 11) 
een geleidelijke afname zien van west naar oost. Als gevolg van wind en water is dit licht-
gewicht vondstmateriaal verspreid geraakt over een groot gebied. Blijkbaar vond deze 

Horizontale spreiding
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Figuur 14  De horizontale spreiding van het gewicht aan 
aardewerk over de vlakken 1-5. x: plaats van de versto-
ring op de vlakken 1-3.



42 ARCHEOLOGIE NO. 13, 2009

verspreiding plaats vanuit een bron (haard?) ten westen van werkput 1. Houtskool wordt 
daarmee geïnterpreteerd als nederzettingsruis en niet of in mindere mate als weerslag van 
activiteiten in werkput 1. 

Ten derde is de horizontale spreiding van natuursteen, vuursteen, aardewerk en bot 
van een duidelijk ander karakter. Er is een minder continue spreiding, waarbij opvalt dat 
vuursteen een beperktere spreiding heeft dan aardewerk, natuursteen en bot. Dit verschil 
werd ten aanzien van aardewerk en natuursteen al door Deckers (1979, fig. 3) opgemerkt. 
De afwijkende horizontale spreiding van deze vondstcategorieën wijst op afwijkende vind-
plaatsvormende processen van die van houtskool. Verspreiding door de wind heeft bij 
deze categorieën geen rol gespeeld, terwijl menselijk gedrag, zoals het weggooien van 
aardewerkscherven, stenen afval en bot, een belangrijkere rol zal hebben gespeeld. Kleine 
stukjes bot, vuursteen, natuursteen en aardewerk kunnen daarnaast door betreding en 
water zijn verspreid.
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157 158 159 160 161 162 163 164 165
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x
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x

VLAK 4
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510

509

508

VLAK 5
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510

509

508

Figuur 15  De horizontale spreiding van het 
gewicht aan bot over de vlakken 1-5. x: plaats 
van de verstoring op de vlakken 1-3.
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Het onderzoek had drie doelstellingen. Ten eerste is geëxperimenteerd met twee zeefme-
thoden om vast te stellen op welke wijze het beste de kleimatrix waaruit de vindplaats 
is opgebouwd, kan worden gezeefd. Met behulp van de kruiwagenzeef kon in gemiddeld 
15-30 minuten een vak van 50x50x5 cm gezeefd worden. Door gebruik te maken van een 
aantal van dergelijke zeven kon een voldoende productie gerealiseerd worden. De snel-
heid van onderzoek werd daarmee niet langer bepaald door de zeefsnelheid maar door de 
snelheid waarmee het zeefresidu kon worden uitgezocht.

De tweede doelstelling was na te gaan of de nieuwe botanische monsterstrategie suc-
cesvol was in het vaststellen van lokale akkerbouw. Als gevolg van de slechte conservering 
van het botanisch materiaal kon deze doelstelling echter niet bereikt worden.

Het onderzoek leverde verder - de derde doelstelling - informatie over de depositio-
nele en post-depositionele processen die de vindplaats hebben gevormd, over de aard en 
het gebruik van artefactuele resten (vuursteen, natuursteen, aardewerk en hout) en een 
belangrijke uitbreiding aan onze kennis van het dierlijke deel van het dieet.

De oever waarop de vindplaats zich bevindt, is opgebouwd uit klei die kustallochtone 
diatomeeënsoorten bevat. Deze aanwezigheid maakt duidelijk dat de sedimentbron op 
geruime afstand ten westen van Swifterbant dient te worden gezocht. Deze sedimentatie 
had een periodiek karakter aangezien de aerofiele diatomeeën wijzen op perioden zonder 
sedimentatie. De beschikbare gegevens staan niet toe de sedimentatiefrequentie vast te 
stellen. Wel maken de beschikbare 14C-dateringen duidelijk dat de opbouw van de vind-
plaatsen maximaal de drie eeuwen tussen 4300 en 4000 v. Chr. beslaat (zie Lanting & Van 
der Plicht 1999/2000, 55). Tijdens de opbouw van de oever groeide de zone met sterke 
doorworteling uit richting drasland. Dit wordt geïnterpreteerd als een aanwijzing dat de 
oeverzone zich in de richting van het drasland verbreedde, waarbij de relatief droge zone 
zich uitbreidde.

Het onderzoek wierp niet alleen meer licht op de opbouw van de oever, maar ook op 
de opbouw van de archeologische vindplaats die is ingebed in deze oeversedimenten. De 
vindplaats is herkenbaar door een verkleuring van de natuurlijke kleimatrix. De archeolo-
gische vondsten uit werkput 2 en de boringen maken duidelijk dat archeologische resten 
in veel kleinere dichtheden ook buiten de vindplaats aanwezig zijn. De aanwezigheid van 
houtskool in boring 56 maakt duidelijk dat het antropogene gebruik van de locatie mini-
maal tot 30 m buiten de vindplaats zijn sporen achterliet. Het gedetailleerde onderzoek in 
werkput 1 heeft duidelijk gemaakt hoe dit deel van de vindplaats is ontstaan.

Ten eerste is duidelijk dat er geen aanwijzingen zijn voor activiteitenplaatsen in werkput 
1: clusters van specifieke materiaalcategorieën zijn afwezig. De enige uitzondering hierop 
vormt een houten paal, die wijst op een niet nader te identificeren gebruik van de oever. 
Waarschijnlijk lag het vondstmateriaal allemaal in secundaire depositie. De verplaatsing 
zal hebben plaatsgevonden vanuit een zone ten westen van werkput 1, waar volgens de 
beschikbare publicaties de hoogste dichtheid aan archeologisch materiaal aanwezig was. 
Bij het lichtere vondstmateriaal, met name houtskool en graanresten, zal verplaatsing 
door wind en water het dominante proces zijn geweest. Voor de zwaardere vondsten zal 
het weggooien door de bewoners en betreding een rol van betekenis hebben gespeeld.

Werkput 2 leverde een gering aantal vondsten op, waaronder een tweede houten paal. 
De werkputten van de opgraving in 2004 bevonden zich op de flank van de oever, op de 
overgang naar het drasland. De lage vondstdichtheid maakt duidelijk dat zij de oostelijke 
randzone van de vindplaats betreffen. De culturele resten die zijn aangetroffen, zijn zeer 
beperkt in aantal en leveren geen nieuwe inzichten op de reeds eerder gepubliceerde 
gegevens. De enige uitzondering hierop vormen de twee houten palen. De suggestie van 
selectieve exploitatie van de bosvegetatie verdient bij toekomstig onderzoek meer aan-
dacht.

Het onderzoek van het botmateriaal van de vindplaats S2 maakte duidelijk dat de 
bewoners honden, varkens, runderen en schapen en/of geiten hielden, jacht op zoogdieren 
en vogels bedreven en visten. De aantallen schapen en geiten waren overigens gering. De 
bijdragen van de veeteelt en de jacht op zoogdieren aan het dieet worden als vrijwel gelijk 
geschat. Daarnaast werd veel vis gegeten. Het aantal resten van het gedomesticeerde 
varken was op S2 hoger dan het aantal resten van wilde zwijnen. Het botmateriaal van S2 
laat geen uitspraken toe over de seizoenen waarin de neolithische mens op S2 aanwezig 
was. Er zijn geen aanwijzingen dat veeteelt, jacht en visvangst op S2, een vindplaats aan 
de hoofdkreek, sterk verschilden van die op S3, een vindplaats aan een zijkreek. Mogelijk 
werd op S3 een grotere variatie aan wilde zoogdieren en vogels bejaagd dan op S2.

De sterke fragmentatie van het botmateriaal van S2 vond plaats vóór de afdekking van 
de vindplaats. Onderzoek van het botmateriaal van de GIA-opgraving met het blote oog 
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en onder de binoculair gaf geen aanwijzingen dat de condities voor verdere conservering 
van het botmateriaal in de bodem slecht zijn.
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pREHISTORISCHE VISWEREN EN FUIKEN Op KAVEL J97 BIJ EMMELOORD

Everhard Bulten
Frank van der Heijden
Tom Hamburg

INLEIDING Lang voordat het IJsselmeer of zelfs de Zuiderzee ontstonden kende Flevoland een land-
schap waarin de IJssel, de Vecht en meer naar het westen de Eem de hoofdelementen 
vormden. Naarmate de zeespiegel steeg en het gebied steeds meer vernatte ontstonden 
uiteindelijk grote veengebieden met daarin meren die onderling verbonden waren door 
kleinere riviertjes. Tijdens deze landschappelijke ontwikkeling, waarin dynamische peri-
oden afgewisseld werden met meer statische perioden, zijn allerlei sedimenten afgezet. 
Naast klei in de komgebieden en meer zandige afzettingen op de oeverwallen ontstonden 
ook grote veenpakketten. Na de inpoldering is het gebied ontwaterd waardoor de bodem 
begon in te klinken. Steviger sedimenten, zoals zand klinken minder in dan bijvoorbeeld 
de veenkussens en dat wordt weerspiegeld in het golvende karakter van de wegen in 
Flevoland.

In de Rijksweg A6, ter hoogte van de Hannie Schaftweg bij Emmeloord, zit een dip in 
de weg die het gevolg is van een geultje dat in de prehistorie bijzonder interessant was 
voor de toenmalige bewoners. Ongeveer 3300 v. Chr., in het midden-Neolithicum, besluit 
men het geultje af te dammen met een constructie die tot doel had vis te vangen, een 
zogenaamde visweer. Behalve de visweren gebruikte men fuiken, vishaken en mogelijk 
ook harpoenen om de vissen op de kant te krijgen. Visvangst is zo oud als de mensheid 
en in die zin lijkt de aanwezigheid van visweren en fuiken in de Noordoostpolder ook niet 
zo bijzonder. Wat deze locatie echter zeer uitzonderlijk maakt, is dat men tot ver in de 
midden-Bronstijd, over een periode van ongeveer 1800 jaar, met onderbrekingen, telkens 
terugkeert om er te vissen. 

Tussen 1999 en 2001 is deze vindplaats, op kavel J97 (fig. 1), onderzocht door arche-
ologen van het Archeologisch Diensten Centrum, de provincie Flevoland en leden van 
de AWN (afdeling Flevoland). De gemeente Noordoostpolder was opdrachtgever van dit 
project en heeft een groot deel van de kosten voor haar rekening genomen. Verder zijn er 
bijdragen geweest van de provincie Flevoland en ook vanuit het Rijk is subsidie verstrekt 
om het onderzoek mogelijk te maken. Het artikel is gebaseerd op ADC-rapport 140 (Bulten 
et al. 2002) en had niet geschreven kunnen worden zonder de bijdragen van vele specia-
listen.[1] Alle figuren zijn uit het rapport overgenomen.

Al in 1950, enkele jaren na de inpoldering van de Noordoostpolder, werden bij het uit-
graven van een kavelsloot tussen de kavels J97 en J98 enkele scherven wikkeldraadaar-
dewerk gevonden in combinatie met enkele fragmenten vuursteen, huttenleem, bot en 
een fragment van een hazelnoot. Op basis daarvan is dit complex gedateerd in de vroege 
Bronstijd.

In de jaren tachtig werd de locatie opnieuw onderzocht door het Instituut voor Prae- 
en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam. Bij dat onderzoek werden ook resten 
uit midden- en laat-Neolithicum gevonden, zoals Swifterbant- en Klokbekeraardewerk. De 
resten werden gevonden op de flanken van een oeverwal die was opgebouwd uit Unio- en 
Cardiumafzettingen (voorheen Calais en Duinkerke). De belangrijkste conclusie was dat de 
oeverwal zwaar geërodeerd was en dat geen van de vondsten in situ waren aangetroffen. 
De vindplaats had volgens de onderzoekers geen enkele archeologische waarde meer.

Eind jaren negentig heeft de gemeente Noordoostpolder het plan opgevat om op deze 
locatie een bedrijvenpark in te richten. Dit was voor de toenmalig provinciaal archeo-
loog van Flevoland (A.A. Kerkhoven) aanleiding om de locatie nog eens uitgebreider te 

Samenvatting – Archeologisch onderzoek op het ‘Bedrijvenpark A6’, kavel J97, bij Emmeloord heeft de resten vrijgelegd van ten-
minste tien verschillende visweren en 44 verschillende fuiken of fragmenten daarvan. De visactiviteiten op deze locatie beslaan een 
periode van ongeveer 1800 jaar. De vroegste visweren en fuiken zijn te dateren rond 3300 v. Chr. en zijn te koppelen aan de Swifter-
bantcultuur. De activiteiten eindigen rond 1500 v. Chr. in de midden-bronstijd. 

[1] F.J.G. van der Heijden en T. Hamburg hadden samen 
met de auteur de projectleiding. De betrokken specialis-
ten zijn: S.B.C. Bloo, E.A.K. Kars, W.K. van Zijverden, A.A. 

Kerkhoven, D.E.P. Velthuizen, S.M.J.P. Verneau, P. van Rijn 
en W.J. Kuiper. Dit artikel is ook in een iets beperktere 
vorm verschenen in Westerheem.
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laten onderzoeken. De eerste resultaten leken de conclusies van het eerdere onderzoek te 
bevestigen, namelijk dat het om een totaal verspoelde vindplaats ging. De ontdekking van 
een 35 meter lange palenrij bestaande uit veelal paarsgewijs geplaatste staanders zorgde 
er echter voor dat die interpretatie moest worden losgelaten. De vondst van een vrijwel 
volledig verslagen visfuik maakte duidelijk dat de palenrij de resten vormde van een vis-
weer. Enkele 14C-monsters van een van de palen leverden een datering op rond 2100 v. 
Chr. (GrN-25464: 3680 ± 25 BP; GrN-23327: 3700 ± 25 BP). Tijdens het onderzoek dat 
vervolgens plaatshad in de zomer van 2000 en de daaropvolgende winter werden in totaal 
de resten van tenminste 10 visweren en 44 fuiken of fragmenten daarvan vrijgelegd.

In zijn studie van het prehistorische landschap rondom kavel J97 heeft fysisch geograaf 
W.K. van Zijverden zich onder andere gebaseerd op de publicaties van Wiggers (1955) 
en Gotjé (1993). In het Laat Pleistoceen vormden de Vecht en de IJssel een vlechtende 
riviervlakte op kavel J97. De geul die wordt aangegeven door Wiggers en Gotjé is tijdens 
het onderzoek niet aangetroffen. Wel bevinden de pleistocene afzettingen zich relatief 
diep t.o.v. NAP (-8,30 m NAP). Mogelijk bevindt de door Wiggers aangegeven geul zich 
elders op het terrein. In deze periode werden ook rivierduinen gevormd. Deze afzettingen 
zijn evenmin aanwezig op kavel J97. In de daaropvolgende periode sneden de Vecht en 
de IJssel zich diep in het pleistocene oppervlak. Vanaf circa 5740-5530 v. Chr. werd een 
laagveenvegetatie gevormd op het pleistocene oppervlak. 

Als gevolg van de relatief snelle zeespiegelstijging kon de zee tot diep in centraal 
Nederland doordringen. Onder invloed van de stuwing in het mondingsgebied van de Vecht 
en de IJssel werden in het veengebied na circa 4330 - 4030 v. Chr. kreken gevormd. 
Kreken die op een dergelijke manier worden gevormd worden ook wel aangeduid als 
perimariene crevasses (Berendsen 1982). Zowel de Unio I als de Unio II afzettingen die 
op vindplaats J97 zijn aangetroffen zijn in een dergelijk milieu afgezet. Vanaf circa 3770 - 
3500 v. Chr. begon het verlandingsproces van de kreek en verzoette het milieu. De oudste 

LANDSCHApS-
RECONSTRUCTIE

Figuur 1  Locatie van de vindplaats.
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menselijke activiteiten in het gebied beginnen vrijwel direct daarna en zijn gedateerd op 
3640 - 3360 v. Chr.

Vanaf circa 3370 - 3000 v. Chr. nam de directe invloed van de zee af en hernieuwde 
de veenvorming. De kreek op J97 fungeerde als een veenontwateringsgeul. In deze geul 
werden naast het sediment dat door de IJssel en de Vecht werd aangevoerd (voornamelijk 
silt) de afbraakproducten van het veengebied afgezet. In deze periode nam de voedselrijk-
dom van het water sterk af, ten opzichte van de voorgaande periode. De visgemeenschap 
was in deze periode dan ook zeker anders samengesteld dan in de voorgaande periode. 

In de daaropvolgende periode breidden de mariene afzettingen zich weer uit in het 
gebied ten koste van het veen (fig. 2). Er ontstonden enkele meren die onderling met 
elkaar waren verbonden. De kreek, waaraan de vindplaats in deze periode gelegen 
was, vormde de verbinding tussen twee meren. De periode waarin deze afzettingen zijn 
gevormd is relatief kort en wordt gedateerd tussen 2000 en 1910 v. Chr. In deze periode 
veranderde het milieu van een open naar een gesloten brakwatersysteem. Gedurende 
de gehele periode hebben mensen het terrein geëxploiteerd. Tijdens de opgraving is een 
zandpakket aangetroffen. Dit zand maakt deel uit van het Nagelezand zoals beschreven 
door Wiggers. Het zand bestaat uit hergesedimenteerd dek- en rivierzand en bevat ‘klei-
pebbles’ en archeologica. Voor de verplaatsing van dergelijk materiaal zijn hoogenerge-
tische omstandigheden noodzakelijk. Deze omstandigheden kunnen uitsluitend optreden 
als in de meren een verschil in waterpeil heeft bestaan. Dit kan het gevolg zijn van een 
tijdelijke afsluiting van de doorgang met bijvoorbeeld drijfhout, een beverdam, etc. Tij-
dens een opgravingcampagne van de provincie in samenwerking met de AWN werd een 
dergelijk sediment aangetroffen dat gelegen was op de kreekafzettingen. In dit sediment 
werd aardewerk aangetroffen dat wordt gedateerd in de midden-Bronstijd.

Vermoedelijk hebben verschillende meerdoorbraken plaatsgevonden waarbij hersedi-
mentatie van archeologische resten is opgetreden. In de daaropvolgende periode sloot het 
zeegat bij Bergen zich waardoor de afvoer van de IJssel en de  Vecht stagneerde. Dit leidde 
tot de vorming van meren ten koste van het veengebied. Ter plaatse van de vindplaats is 
in deze periode een meer gevormd. In dit meer zijn gyttja’s gevormd.

Figuur 2  Paleogeografische reconstructie 
van het landschap in de Noordoostpolder 
1900-1700 v.Chr.
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Het gebruik van visweren is een oude maar nog altijd toegepaste vistechniek. Deze 
methode is erop gericht om door middel van het opwerpen van een barrière in het water 
een grote hoeveelheid vis te vergaren om die vervolgens relatief makkelijk te kunnen 
verzamelen. Dit is een zogenaamde ‘passieve’ vistechniek in tegenstelling tot het gebruik 
van bijvoorbeeld vishaken of harpoenen die tot de actieve vormen van visvangst behoren 
(Brinkhuizen 1983). Visweren worden in vele soorten en maten aangetroffen over de hele 
wereld. In Noord-Amerika, waar ze tot in de negentiende eeuw nog door de inheemse 
bevolking gebruikt werden, zijn grote weren bekend die uit vele (tien)duizenden palen 
bestaan. Daar waar voorradig, zijn ook vaak stenen gebruikt om visweren te bouwen. Ook 
aan de randen van meren en rivieren zijn weren terug gevonden. Hier gaat het vaak om 
ingenieuze constructies die de vissen in grote vangkamers leiden waaruit ze niet kunnen 
ontsnappen. Deze techniek wordt wel toegepast langs de oevers van grote meren. Weren 
worden echter niet alleen in rivieren en meren gebruikt. Op diverse plaatsten in de wereld 
zijn weren teruggevonden langs de kust. Deze waren gebouwd in de vorm van een V of 
een grote boog in het deel dat bij eb droog zou vallen. Vissen worden op die manier achter 
het scherm gevangen. Fraaie prehistorische exemplaren zijn bijvoorbeeld teruggevonden 
bij Mont Saint-Michel in Frankrijk (Billard et al. 2006). 

De weren zoals deze op J97 zijn gevonden zijn ook bekend uit de etnografie. Deze 
houten weren bestaan veelal uit een groot aantal schermen, die bestaan uit bijeen 
gevlochten dunne, aangepunte takken. Deze schermen worden naast elkaar in het water 
geplaatst, indien nodig versterkt met extra palen aan weerszijden van de schermen. In 
plaats van houten schermen worden ook wel schermen gemaakt van bijvoorbeeld rietbun-
dels. De meeste weren van J97 zijn van een eenvoudig type. Het gaat daarbij om rijen 
dubbelgestelde palen met in een aantal gevallen gevlochten schermen of bundels takken 
of riet daartussen. Slechts één weer heeft een V-vorm. Slechts één weer heeft iets wat op 
meerdere vangkamers zou kunnen wijzen. 

Op kavel J97 zijn in totaal tien of elf visweren aangetroffen (fig. 3). De discussie of het 
om tien dan wel elf visweren gaat,  betreft de meest oostelijke visweer (nr 10/11)waar-
van de dateringen uiteenlopen van midden- tot laat-Neolithicum. Eén datering levert als 
resultaat midden-Neolithicum (3340 - 3030 v.Chr.); een andere laat-Neolithicum (2330 
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- 2200 v.Chr.). Opmerkelijk bij deze weer is de aanwezigheid van een paal waar ooit een 
halspotbeker overheen is geplaatst. De bodem van de pot ontbreekt en als gevolg daarvan 
is de pot langs de paal naar beneden gezakt (fig. 4 en 5). Het is onduidelijk of deze weer 
opnieuw in gebruik is genomen, of dat men in het laat-Neolithicum toevallig op dezelfde 
locatie een nieuwe weer heeft gebouwd.

De visweren 7 en 8 hebben eveneens hun oorsprong in het midden-Neolithicum met 
dateringen tussen circa 3350 en 3000 v.Chr. Visweer 8 is de enige V-vormige construc-
tie. Tussen de staanders zijn verscheidene takkenbossen aangetroffen waarvan vermoed 
wordt dat deze een rol hebben gespeeld bij de afdichting van de weer. Voor beide visweren 
geldt dat ze voornamelijk uit elzenhout zijn opgebouwd.

De visweren 4 en 6 dateren in het laat-Neolithicum. Een eikenhouten paal van visweer 
4 kon zelfs dendrochronologisch gedateerd worden in 2032 v.Chr. De weren 4 en 6 zijn 
vergelijkbaar in die zin dat het rechte constructies zijn met vertakkingen op de zuidelijke 
oeverzone. Ze zijn opgebouwd uit een grote hoeveelheid palen en bij beide weren zijn 
resten van gevlochten schermen aangetroffen; bij visweer 4 waren verschillende scher-
men over een lengte van circa 23 m en tot een hoogte van ruim 1 m bewaard gebleven 
(fig. 6). Het lijkt er op dat beide weren langdurig in gebruik zijn geweest en veelvuldig 
gerepareerd en aangevuld. 

Weren 1, 2, 3 en 5 zijn van hetzelfde type en dateren alle vier in de midden-Bronstijd. 
Resten van schermen of takkenbossen zijn niet aangetroffen. Dit is wel het geval bij vis-
weer 9 die gedateerd wordt op de overgang van vroege naar midden-Bronstijd (fig. 7). 
Tussen de palen van visweer 9 zijn verschillende takken- en rietbundels aangetroffen die 
gediend hebben om de openingen in de weer af te sluiten.

Samenvattend blijkt dat er een hiaat zit tussen de midden-neolithische Swifterbant- 
weren en de laat-neolithische Klokbekerweren. Dit hiaat is ook geconstateerd in het aar-
dewerk waar Standvoetbekeraardewerk vrijwel ontbreekt.

In totaal zijn 44 fuiken of delen daarvan gevonden (fig. 8). De gunstige conserverings-
omstandigheden ter plaatse hebben ervoor gezorgd dat de organische vondsten goed 
bewaard gebleven zijn. De materialen waarvan de fuiken gemaakt zijn zoals het hout van 
de hoepels, de twijgen van de vangkamer en inkeling  en zelfs het touw waarmee de fuik 
bijeen geknoopt is, zijn dan ook in goede conditie. Sommige fuiken zijn zelfs volledig intact 

DE FUIKEN VAN 
EMMELOORD

◄ Figuur 3  Overzicht van de visweren.

◄ Figuur 4  Halspotbeker om een 
paal in visweer 10.

► Figuur 5  De halspotbeker uit 
figuur 4.
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in hun oorspronkelijke vorm teruggevonden. Dit wijst erop dat ze in een korte tijd in het 
sediment zijn terechtgekomen. De meeste fuiken zijn uiteengeslagen op de bodem van de 
kreek terechtgekomen; soms restten slechts fragmenten.

Een fuik bestaat uit twee onderdelen, de vangkamer en de inkeling (fig. 9). De vang-
kamer is het grootste onderdeel en vormt de buitenkant van de fuik. Deze kan ruim twee 
meter lang zijn met een diameter van 50 cm. De gebruikte twijgen kunnen wel twee meter 
lang zijn. De twijgen hebben een diameter van ongeveer 10 mm. Het aantal twijgen neemt 
af in de richting van de punt, evenals de diameter van de twijgen en de afstand tussen de 
twijgen onderling. Wilg en hazelaar zijn het meest gebruikt, maar soms komt ook ander 
hout voor. Dit geldt vooral voor de hoepels die vaak van eik zijn gemaakt. De verschil-
lende onderdelen werden met touw, gemaakt van getwijnde bast, aan elkaar geknoopt 
(fig.10). 

Figuur 6  Visweer 4 met vlechtwerkscher-
men.

Figuur 7  Onderzoek aan visweer 9.
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Figuur 8  Vrijleggen van een visfuik.

Figuur 9  Visfuik met inkeling.

Figuur 10  Detail van een visfuik.
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De twijgen zijn ingeklemd tussen twee touwen. Na iedere twijg werden de touwen een 
halve slag gedraaid en de volgende twijg geplaatst. Deze techniek wordt ook wel aange-
duid met ‘Zwirnbindung’ (fig. 11). De afstand tussen de touwen bedraagt circa 10 tot 15 
cm. Soms zijn diagonaal over de fuik ook nog touwen aangebracht ter versteviging.

Er zijn rechthoekige en visvormige fuiken. Het verschil tussen beide vormen betreft 
het middelste deel van de fuik. Beide typen hebben een iets naar buitenstaande opening, 
maar bij de rechthoekige fuiken lopen de wanden van de vangkamer vervolgens min of 
meer parallel. Bij de visvormige fuiken heeft de vangkamer een bolle vorm. Het resultaat 
lijkt op een vis. Opmerkelijk is dat de rechthoekige fuiken altijd langer zijn dan de vis-
vormige (respectievelijk 180 tot 200 cm en 120 tot 150 cm). Verder is duidelijk dat de 
rechthoekige fuiken ouder zijn (Swifterbant) dan de visvormige (Klokbeker). Of er een 
functioneel verschil is, is niet duidelijk. Verder is opmerkelijk dat er geen enkele fuik in de 
Bronstijd is gedateerd. Blijkbaar veranderde de visstrategie.

Iedere fuik is voorzien van een inkeling. Dit is de ingang van de fuik en voorkomt dat 
de vis weer naar buiten kan. Dit is een onderdeel dat typisch is voor visserij in stilstaand 
of langzaam stromend water. De inkelingen hebben een lengte van circa 40 cm en zijn 
trechtervormig. De opening heeft een diameter van ongeveer 30 cm. De andere kant is 
‘rafelig’,  zodat de vis wel naar binnen kon zwemmen, maar niet meer naar buiten.

Zowel aan het uiteinde van de fuiken als bij de opening zijn af en toe losse gevlochten 
touwfragmenten gevonden. Deze hadden als doel om de fuik af te binden, maar ook om 
de fuik te bevestigen aan de visweer.  

De dateringen van de visfuiken laten eveneens een hiaat zien tussen Swifterbant 
enerzijds en de Klokbekerperiode anderzijds (fig. 12). Wat daarnaast verbazing wekt is 
de afwezigheid van fuiken met een datering in de Bronstijd. De jongste fuiken kunnen 
met enige moeite nog in de vroege Bronstijd worden geplaatst, maar waarschijnlijker is 
een vroegere datering in de Klokbekerperiode. Er zijn verschillende verklaringen voor dit 
gegeven. De eerste en meest voor de hand liggende is, dat er verkeerd is bemonsterd. 
Dit is echter vrijwel uitgesloten omdat de geologische lagen die geassocieerd zijn met de 
Bronstijd geen fuiken bevatten. De tweede verklaring is dat men in de Bronstijd de vis op 
een andere wijze heeft gevangen, bijvoorbeeld met behulp van harpoenen, vishaken en/
of netten.

Voor de constructie van de weren zal men voornamelijk hout uit de directe omgeving 
hebben gebruikt. Van Rijn heeft in haar studie van de houtsoorten geconstateerd dat 
vooral els en berk zijn gekapt. Berkenhout gaat niet lang mee en dat wijst erop dat men 
niet bijzonder kritisch was in de keuze van de houtsoorten. Het aantal houtsoorten per 
weer varieert van minimaal vier tot maximaal zeven en dat is wederom een aanwijzing dat 
men niet kieskeurig was. De diameter van de palen varieert van zes tot tien cm en dat lijkt 
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Figuur 11  Zwirnbindung.

Figuur 12  Overzicht van dateringen van 
de fuiken.



55ARCHEOLOGIE NO. 13, 2009

het selectiemechanisme te zijn voor de keuze van de palen. Voor het bouwen van een weer 
zijn geen dikke palen nodig en dunne stammen zijn makkelijker te kappen. Er zijn geen 
aanwijzingen dat men bewust gebruik maakte van de houtopstanden. Er is niet gecon-
stateerd dat er vaste kapcycli waren voor het kappen van de bomen; de leeftijden van de 
(meestal jonge) bomen onderling verschillen daarvoor te veel. Het vrij jonge leeftijdsbe-
stand kan te maken hebben met de selectie op kleine diameters van de stammen en zal 
waarschijnlijk niet de volledige leeftijdsopbouw van de houtopstanden vertegenwoordigen. 
Het feit dat er elke keer opnieuw jong hout aanwezig was, lijkt toch wel een aanwijzing 
te zijn voor een regelmatig gebruik van de houtopstanden. Ook de gladheid en rechtheid 
van de palen, evenals de vaak brede jaarringen om de kern heen, zijn aanwijzingen voor 
de groei uit al bestaande stoven die ontstaan in eerder gekapte arealen. De meeste weren 
zijn in het vroege voorjaar gebouwd.

Voor het vlechten van de fuiken zijn vooral éénjarige tenen van hazelaar en één- of 
tweejarige tenen van wilg gebruikt. Dat is een aanwijzing dat daar wel een bewuste oogst-
strategie aan ten grondslag ligt. Het seizoen waarin het materiaal voor het vlechtwerk 
gesneden is, blijkt vooral in de winterperiode te liggen. Tegenwoordig worden wilgentenen 
nog steeds in de winter geoogst. Het overgebleven wortelstelsel, de zogenaamde stoof 
blijft in betere conditie wanneer het hout gekapt wordt in de winter want dan zijn de 
sapstromen in het hout het minst actief. De ongeschilde tenen worden vervolgens enkele 
weken onder water bewaard om ze soepel te maken. De verwerking kan dan binnen één 
tot drie weken na de oogst plaatsvinden.

Als het gebruikte hout zo dicht mogelijk bij de plaats van aanleg van de weren is 
gekapt, dan wijst het grote aandeel van els, door alle perioden heen, op de aanwezig-
heid van laagveen-broekbossen in de nabijheid van de geul waar de visweren en fuiken in 
zijn gevonden. Gezien het lage aandeel van een oeverwalvegetatie en het grote aandeel 
van de achter de oeverwal gelegen broekbossen, lijkt het er op dat op deze plaats de 
oeverwalvegetatie niet sterk ontwikkeld was. Het wilgenstruweel langs de rivier bestond 
waarschijnlijk voornamelijk uit schietwilg en kraakwilg. Deze horen van nature thuis in het 
winterbed van rivieren en kunnen overstromingen zelfs in het groeiseizoen goed verdra-
gen. De grauwe wilg komt vooral voor in de moerasbossen. Schietwilg en kraakwilg zijn 
de soorten die vooral gebruikt worden voor wilgengrienden. De loten hiervan groeien in 
hun eerste jaren snel naar het licht toe en pas na twee of drie jaar in de dikte. Daardoor 
vormen ze lange dunne loten die geschikt zijn om mee te vlechten. Grauwe wilg doet dit 
niet. Waarschijnlijk zijn dus met name schiet- en kraakwilg gebruikt voor het vlechtwerk 
van de fuiken.

De hazelaar, een tweede soort die veel voor het maken van fuiken is gebruikt, groeit op 
licht minerale, min of meer vochtige bodem die vaak kalkhoudend of in ieder geval weinig 
zuur is. Hij kan deel uitmaken van een ooibosvegetatie. De hazelaar verdraagt evenals de 
wilg heel goed een regelmatig snijden van zijn loten.

Gehasse heeft in haar proefschrift het zoölogisch materiaal van diverse vindplaatsen in de 
Noordoostpolder beschreven, waaronder ook van kavel J97 (Gehasse 1995). Het bot dat 
zij van J97 heeft bekeken is verzameld tijdens de onderzoeken van het IPP in de jaren 
tachtig, en bevatte relatief veel visresten. Zij concludeert daaruit dat J97 mogelijk een tij-
delijk kampement is geweest dat gericht was op visvangst. De aangetroffen soorten zijn: 
paling, snoek, dunlipharder, baars, meerval, cypriniden (karperachtigen) en platvissen. 
Vindplaatsen in de omgeving zoals P14 en J78 laten een vergelijkbaar beeld zien.

Volgens Gehasse is de wijze waarop vissen gevangen kunnen worden bepaald en 
beperkt door hun gedrag. Zij onderscheidt de volgende technieken:

- Netten en weersystemen voor de in scholen levende harder, cypriniden, meerval en 
baars.
- Geaasde lijnen met haken of visstaafjes (slikhaken) voor bot, paling, snoek, cypri-
niden, meerval en baars. Selectie op soort is mogelijk door aaskeuze en selctie op 
grooote door variatie in de afmeting van de haak of slikhaak
- Fuiken voor paling, baars en cypriniden. Selectie op grootte speelt hierbij een geringe 
rol.
- Speren of harpoenen of vorken, manden of schepnetten en handen of voeten voor 
alle gevonden soorten met uitzondering van harder. De trefkans neemt toe naarmate 
de soorten of exemplaren groter zijn.

Vrijwel alle bovengenoemde vistechnieken kunnen op J97 zijn uitgevoerd.

VISSOORTEN
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Het vondstmateriaal van kavel J97 komt voornamelijk uit verspoelde context en is over 
het algemeen niet systematisch verzameld; de prioriteit lag bij de weren en fuiken zelf. 
Dat is ook de reden dat er tijdens de uitwerking minder aandacht aan is geschonken. De 
analyse van het materiaal heeft echter enkele opmerkelijke zaken aan het licht gebracht. 
Zo is het bijvoorbeeld opvallend dat naast visbotten ook veel zoogdier- en vogelbotten 
zijn gevonden, hetgeen er op wijst dat men naast visserij ook andere activiteiten op deze 
locatie uitvoerde. 

Het gaat te ver om in het kader van dit artikel al te diep in te gaan op de verschillende 
andere materiaalcategorieën, maar enkele bijzonderheden worden toch even genoemd. 

Het aardewerk is onderzocht door S. Bloo en beslaat een brede tijdspanne. Het bevat 
zowel Swifterbant-, Trechterbeker-, Standvoetbeker-, Klokbeker-, Wikkeldraad- als Hilver-
sumscherven. Trechterbeker en Standvoetbeker ontbreken vrijwel volledig. Dat sluit goed 
aan bij het geconstateerde hiaat in de dateringen van de weren en fuiken.

Het vuursteenmateriaal is volgens S. Verneau representatief voor de aanwezige perio-
den. Het overgrote deel van het vuursteen bestaat uit bewerkingsafval (97%) en werktui-
gen komen beperkt voor (3%). Geretoucheerde stukken en stukken met direct herkenbare 
gebruikssporen zijn als dusdanig geclassificeerd. Voor de productie van de werktuigen 
lijken geen specifieke uitgangsvormen te zijn geselecteerd, althans voor zover kon worden 
nagegaan. De verhouding tussen afval en werktuigen is niet ongebruikelijk voor terreinen 
waar gedurende langere tijd, al dan niet bij herhaling, bewoning heeft plaats gevonden. 
De grote hoeveelheid afval wijst er in ieder geval op dat vuursteenbewerking een structu-
rele activiteit op deze locatie is geweest.

Opmerkelijk is de vondst van een complete Scandinavische dolk van het type Bloe-
mers Ib (fig. 13). De afmetingen zijn 154 x 43 x 11 mm (lengte, breedte, dikte) en de 
dolk is vermoedelijk geslagen uit Helgolandvuursteen (bruingrijze variant). De randen 
aan de onderste helft van de dolk zijn iets afgerond (afgeschuurd), vermoedelijk voor 
de schachting. Dergelijke dolken worden in Nederland vooral geassocieerd met de Klok-
beker-/Potbeker-/Wikkeldraadcultuur (Beuker & Drenth 1999). Opvallend is dat de dolk 
compleet is. Voor zover bekend is het voor het eerst dat een dergelijk fraai exemplaar in 
een opgravingscontext is aangetroffen. Het toeval wil echter dat deze vondst op het stort 
tijdens één van de opgravingscampagnes is gevonden. Het is niet uitgesloten dat het hier 
een enkelvoudige, cultische depositie betreft.

Hoewel er niet systematisch is verzameld heeft het onderzoek in totaal ongeveer 
175 kg steen opgeleverd. E. Kars heeft vooral maal-, klop- en slijpstenen aangetroffen. 
Een deel van de stenen zou ook gebruikt kunnen zijn voor het verzwaren van de fuiken. 
Opmerkelijk is de vondst van twee nagenoeg complete bijlen, die typochronologisch geda-
teerd kunnen worden. De ene is van doleriet, de andere bestaat uit een fijnkorrelige bio-
tietgraniet. Zelden komen complete en dateerbare bijlen op nederzettingsterreinen voor. 
Veelal gaat het namelijk om gefragmenteerde stukken van bijlen die moelijk typologisch 
zijn in te delen, omdat het vaak ‘werkbijlen’ betreft die nauwelijks veranderen door de tijd 

OVERIGE VONDSTEN

Figuur 13  Scandinavische dolk van Hel-
golandvuursteen.

◄ Figuur 14  Geweibijl.
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heen (Kars et al. 1991). In dit geval betreft het twee Fels-Oval-bijlen die in het algemeen 
vroeg neolithisch worden gedateerd, maar een jongere datering mag niet geheel worden 
uitgesloten (Bakker 1979, Beuker et al. 1992).

Behalve een grote groep benen priemen die vrijwel allemaal gemaakt zijn van meta-
poden van edelhert (determinaties A.A. Kerkhoven) is ook een aantal geweihamers en/of 
-bijlen gevonden (fig. 14). Voorwerpen die zeker een directe relatie met visvangst hebben, 
betreft de vondst van vijf vishaken. Vier daarvan zijn bijzonder fors uitgevallen en zijn 
gemaakt van gewei (fig. 15). Dergelijke grote exemplaren kunnen volgens Lekholm en 
Brinkhuizen gebruikt zijn voor het vissen op zee (Lekholm 1951; Brinkhuizen 1983). Dat 
lijkt hier echter niet waarschijnlijk. Een andere mogelijkheid is geopperd door Brinkhuizen 
die beschrijft dat een grote haak aan een stok wordt bevestigd waarmee men actief gro-
tere vissen vangt die bijvoorbeeld in een visweer gevangen zijn. Volgens Lekholm zijn der-
gelijke grote haken gebruikt om zonder aas, actief te vissen. Daarbij zouden de haken aan 
lijnen kunnen worden bevestigd of aan een stok geschacht kunnen zijn. De vijfde vishaak 
is bijzonder fijn en delicaat uitgevoerd en is nog geen vier cm hoog (fig. 16). Vergelijkbare 
exemplaren zijn gevonden op Molenaarsgraaf in graf II (Louwe Kooijmans 1974).

In essentie is het vangen van vis vergelijkbaar met jacht en het verzamelen van vruch-
ten en noten. Het is opvallend te zien dat veel vistechnieken al in de verre prehistorie 
waren uitgekristalliseerd en tot op heden nog steeds in gebruik zijn. Zo is er in 1913 in de 
Baltische Staten een visnet gevonden met een lengte van bijna 30 meter en anderhalve 
meter hoogte met een datering van circa 9300 BP (14C-jaren). Het net was gemaakt van 
getwijnde dennenbast of brandnetel. Netverzwaarders ter grootte van een vuist werden 
gevonden naast drijvers. De drijvers waren ongeveer 30 cm lang en gemaakt van ber-
kenbast (Clark 1952; Pedersen 1995). De zeer vroege datering geeft aan dat ook in het 
Vroeg Boreaal al gevist werd met complexe visvangstsystemen. Niet alleen is het vangen 
van vis met netten, weren en fuiken al een zeer oude techniek, hij wordt ook wereldwijd 
toegepast. Uit etnografische (Von Brandt 1984), maar ook uit archeologische context zijn 
vele voorbeelden bekend (afb 17).

In dit stuk beperken we ons vooral tot archeologische voorbeelden. Het zal duidelijk 
zijn dat de hier gegeven opsomming verre van volledig is. De eerste fuik in Nederland is 
gevonden tijdens de opgravingen van Vlaardingen eind jaren vijftig, begin jaren zestig. 
Deze fuik is helaas slechts summier gepubliceerd. Volgens Glasbergen et al. betreft het 
een type dat ook in Zuid-Scandinavië bekend is (Glasbergen et al. 1961). Volgens Boddeke 
waren er behalve deze fuik ook aanwijzingen dat ter plaatse een V-vormige visweer heeft 
gelegen (Brinkhuizen 1983). De fuik lag in een getijdekreek waar, bij laag water, de fuik op 
eenvoudige wijze kon worden geleegd. In een publicatie van Van Iterson Scholten is een 
foto geplaatst van de opgravingen, waar een rij palen zichtbaar is die een sterke gelijkenis 
vertoont met een visweer (Van Iterson Scholten 1977). 

DE VISWEREN EN FUIKEN 
VAN EMMELOORD IN 
CONTExT

▲ Figuur 15  Vishaak van gewei.

► Figuur 16  Fijn uitgevoerde vishaak van 
been.
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Misschien wel de beroemdste fuiken van Nederland zijn gevonden bij Bergschenhoek 
(fig. 18) (Louwe Kooijmans 1986, 1987). De vijf fuiken of fragmenten daarvan, die daar 
zijn aangetroffen op ongeveer 8 meter – NAP zijn gedateerd op ongeveer 4300 v. Chr. 
Het geassocieerde aardewerk is toegeschreven aan de Hazendonk 1 fase. De vindplaats is 
geïnterpreteerd als een tijdelijk kampement, waar men voornamelijk in de winter gebruik 
van maakte. Volgens de opgravers was de visserij van ondergeschikt belang. De hoofdacti-
viteit betrof het vangen van vogels. De fuiken waren geconstrueerd van rode kornoelje en 
hadden net als de fuiken van Emmeloord een losse inkeling. De vangkamer werd geknoopt 
met een ‘zwirnbindung’. Na iedere ronde versprong men naar de volgende rij.

Van recentere datum is de vondst van drie visweren bij Almere op de opgraving ‘A27-
Hoge Vaart’ (Hogestijn & Peeters 2001). Op een oude dekzandrug zijn langs een geul 
sporen van bewoning uit de prehistorie gevonden. Hoewel de vindplaats in het stroomge-
bied van de Eem ligt, zijn er geen directe aanwijzingen dat deze rivier een grote invloed 
heeft gehad in de directe omgeving van de vindplaats. Op de dekzandrug zijn sporen 
aangetroffen uit verschillende perioden. De oudste dateren rond 7800 BP (ca. 6700 v.Chr.) 
en zijn daarmee te plaatsen in het midden-mesolithicum. De meeste bewoningssporen 
dateren tussen 6400 en 5700 BP (5300-4600 v.Chr.) en rond 5400 BP (4300 v.Chr.) en 
vormen de overgang tussen laat-Mesolithicum en vroeg-Neolithicum. Deze resten worden 
voor een belangrijk deel toegeschreven aan de Swifterbant-cultuur.

Bij het uitgraven van de geul naast de vindplaats, stuitten de onderzoekers op drie 
visweren die ruimtelijk van elkaar gescheiden lagen en gedateerd worden rond 4300 v.Chr. 
(Hamburg et al. 1997). In de directe omgeving van de drie visweren werden bovendien de 
resten van fuiken aangetroffen. De fuiken zijn aangetroffen op een diepte tussen zeven en 
acht meter –NAP in de top van kleiafzettingen die waren afgedekt met een pakket detri-
tus. De vondstomstandigheden zijn hiermee vrijwel identiek aan die van de oudste fuiken 
van Emmeloord. Evenals in Emmeloord wordt gedacht aan een zoetwater-getijdengeul 
die aan de rand ligt van een gebied met mariene invloeden. De visweren en fuiken van 
de Hoge Vaart zijn echter bijna duizend jaar ouder dan de oudste fuiken en weren van 
Emmeloord.

Buiten Nederland zijn vele voorbeelden van visserij bekend. In de jaren dertig en vijftig 
werd bij Sarnate op het schiereiland van Kurzeme aan de kust van Letland een neolithische 

Figuur 17  Bronstijd petroglyph uit Tanum 
(Zweden) met vissers.
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nederzetting opgegraven (Vankina 1970; Berzins 2006). Bij dit onderzoek zijn tientallen 
drijvers van dennen- en berkenbast gevonden. Daarnaast zijn zinkers aangetroffen, maar 
ook visnetten en oprolbare schermen die mogelijk als mobiele visweer konden worden 
gebruikt. De vindplaats is gedateerd tussen circa 4000 en 2850 v. Chr. Andere voorbeelden 
van visserij in het Baltische gebied en Rusland zijn te vinden in Zvidze (vroeg-Neolithicum) 
aan de oever van het Lubanameer (Letland), Abora (laat-Neolithicum) in oost Letland, 
Sventoji (laat-Neolithicum, Bronstijd) langs de kust van Litouwen en Sakhtish in het dal 
van de Wolga (Rusland). De oudste visweer in Rusland is gevonden bij Zamostje 2 in de 
omgeving van Moskou en dateert rond 7200 BP (Lozovski 1999, 142-4). Ter plaatse zijn 
ook fuiken gevonden gemaakt van gespleten stammen of takken.

In Scandinavië zijn vele voorbeelden van visweren en fuiken gevonden waarvan de 
vroegste dateren in het mesolithicum (Pedersen 1995). De meeste zijn aangetroffen langs 
oevers van meren en de kust. Eén van de fraaiste exemplaren is de visweer die is opgegra-
ven bij Oleslyst in het voormalige Halsskov fjord aan de westkust van Sealand (Denemar-
ken). Deze Trechterbeker-visweer is opgebouwd uit diverse schermen die op ingenieuze 
wijze met elkaar waren verbonden. Volgens Pedersen (1995) is er sprake geweest van 
bewust beheer van de houtopstanden. De onderzoeksvragen van deze opgraving vormden 
tevens de basis voor het onderzoek van de visweren van de Hoge Vaart en Emmeloord. De 
meeste palen waren afkomstig van hazelaar, hoewel ook berk, wilg en eik zijn gebruikt. 
Pedersen stelt dat de bouw en het onderhoud van een dergelijk constructie een verre-
gaande complexiteit van de neolithische samenleving betekent.

De afgelopen jaren zijn voor de Franse kust bij Mont-Saint-Michel diverse opgravingen 
uitgevoerd, waarbij visweren uit het Neolithicum en Bronstijd zijn onderzocht (Billard et 
al. 2006). Het onderzoek is nog in volle gang, maar duidelijk is dat het om zeer grote 
V-vormige constructies gaat met afmetingen van enkele honderden meters. Sommige 
weren zijn opgebouwd uit stenen, andere bestaan uit palen voorzien van vlechtwerk.

In een publicatie van het ‘Blackwater Estuary Management Plan’ is een opsomming 
gegeven van visweren langs de kusten van Groot Brittannië en Ierland (Strachan 1997,  
2). De oudste visweren worden gedateerd in de Bronstijd. Volgens het ‘Monuments Protec-
tion Programme’ liggen er langs de gehele kust van Groot Brittannië nog ongeveer 400 à 
500 middeleeuwse visweren (http://www.eng-h.gov.uk/mpp/mcd/cofish.htm). Opmerke-
lijk is de vermelding van visweren in de Magna Charta uit 1215 (McKechnie 1914). Hierin 
wordt gesteld dat: “All kydells (visweren) for the future shall be removed altogether from 

Figuur 18  Fuik van Bergschenhoek.
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Thames and Medway, and throughout all England, except upon the sea shore”. Blijkbaar 
vormden de visweren een belemmering voor de scheepvaart.

Eén van de beroemdste vindplaatsen in de Verenigde Staten is de ‘Boylston Street 
Fishweir’ in Boston (Massachusets) (Johnson 1942). Het onderzoek vond plaats tijdens 
de aanleg van de metro rond 1940. Ter plaatse zijn op een relatief klein oppervlak enkele 
duizenden palen aangetroffen, waarvan wordt aangenomen dat deze afkomstig zijn van 
verschillende visweren. De vindplaats lag oorspronkelijk aan de kust en dateert vanaf 
circa 5000 v.Chr (Kaplan et al. 1990). De visweren werden gebouwd en onderhouden in 
de winter en het vroege voorjaar, en zijn daarmee vergelijkbaar met die van Emmeloord. 
Een andere bekende visweer is de ‘Fair Lawn/Paterson Fish Weir’ in de Passaic rivier in New 
Yersey (Lutins & DeCondo 1999). Deze van origine prehistorische visweer is nog steeds 
aanwezig in de rivier bij het plaatsje Paterson. De vroegste vermelding van deze visweer 
dateert uit ongeveer 1700 en is afkomstig van een aantal Nederlandse immigranten die de 
visweer kenden onder de naam ‘Sloterdam’.

Archeologisch onderzoek op het ‘Bedrijvenpark A6’, kavel J97, bij Emmeloord heeft de 
resten vrijgelegd van tenminste tien verschillende visweren en 44 verschillende fuiken of 
fragmenten daarvan. De visactiviteiten op deze locatie beslaan een periode van ongeveer 
1800 jaar. De vroegste visweren en fuiken zijn te dateren rond 3300 v.Chr. en zijn te kop-
pelen aan de Swifterbantcultuur. De activiteiten eindigen rond 1500 v.Chr. in de midden- 
Bronstijd.

De visweren zijn gelegen in een geul in het voormalige stroomgebied van de Vecht. 
De oudste weren en fuiken zijn te plaatsen op de overgang van een dynamische periode, 
waarin Uniokleien zijn afgezet, naar een meer rustige periode die gekenmerkt wordt door 
afzettingen van detritus. De vindplaats ligt op dat moment aan de rand van een gebied 
waar de getijden nog merkbaar zijn, hoewel de geul zelf zoet water voerde. De vegeta-
tie op de oeverwallen lijkt niet sterk ontwikkeld te zijn en bestond vermoedelijk uit een 
wilgenstruweel van vooral schiet- en kraakwilgen. In de komgebieden achter de oeverwal 
zullen wilgen, elzen en een enkele es gegroeid hebben. In de daarachterliggende zone 
lijkt een elzenbroekbos ontwikkeld te zijn. Directe bewijzen voor een bewust bosbeheer 
ontbreken. In de geul hebben de vissers gevist op paling, snoek, dunlipharder, baars, 
meerval en zalm.

Rond 3000 v.Chr. is de invloed van de zee afgenomen en begint in het achterland een 
veenpakket tot ontwikkeling te komen. De afwatering van dat veen vindt deels plaats door 
de geul en het voedselarme water heeft tot gevolg dat veel vissen verdwijnen. De visserij-
activiteiten verdwijnen eveneens en gedurende 600 jaar is de locatie verlaten .

Rond 2400 v.Chr. herkrijgt de zee haar invloed in het gebied. De getijden worden 
weer merkbaar en Cardiumkleien worden afgezet op de oorspronkelijke oeverwallen. De 
milieuomstandigheden zijn sterk overeenkomstig met die uit de Swifterbantfase, maar het 
gebied lijkt een grotere elzenbroekvegetatie te hebben en er zijn aanwijzingen voor een 
iets hoger zoutgehalte van het water in de kreek (Kuiper in Bulten et al. 2002). Tot in de 
midden-Bronstijd wordt ter plaatse gevist. Opmerkelijk is dat bij de jongste visweren, die 
dateren in de Bronstijd, geen fuiken zijn gevonden. Blijkbaar werden de vissen op een 
andere wijze gevangen, bijvoorbeeld door middel van vishaken, netten en/of harpoenen. 
In de loop van de Bronstijd vernatte de omgeving zodanig dat ter plaatse meren gevormd 
werden en de locatie verdronk. Vlak daarvoor bestonden er verschillende meren. Niveau-
verschillen tussen de meren, bijvoorbeeld door de aanwezigheid beverdammen, leidden 
uiteindelijk tot grote overstromingen die de oeverwallen op kavel J97 zwaar erodeer-
den. De bewoningsresten van bijna 1800 jaar werden gezamenlijk afgezet in een pakket 
van nog geen 15 cm dikte. Dit betekende waarschijnlijk het einde van de activiteiten ter 
plaatse.

De grote hoeveelheden nederzettingsresten doen vermoeden dat er een permanente 
nederzetting gelegen heeft waar men ook andere activiteiten uitvoerde dan visserij. Zo 
wijzen de relatief grote aantallen runder- en vogelbotten bijvoorbeeld op veeweiderij en 
jacht. De aanwezigheid van maalstenen wijst op de verwerking van granen. Door de erosie 
is helaas de top van de oeverwal verdwenen, waardoor resten van behuizing e.d. niet zijn 
teruggevonden. De conclusie dat men ter plaatse permanent heeft gewoond, is daardoor 
niet meer te bewijzen. 

Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de opbrengst van de visweren groter is geweest dan 
de behoefte van de lokale bewoners. Hoe de vangst is gedistribueerd is niet duidelijk. De 
bouw en exploitatie van de visweren vereist een hoge mate van samenwerking, waarbij 

CONCLUSIE
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meerdere huishoudens betrokken zijn geweest. Wat de sociale rol van deze constructies 
binnen de samenlevingen is geweest is een vraag die nog niet beantwoord is.

In algemene zin valt op dat grote V-vormige constructies, zoals we die bijvoorbeeld 
tegenkomen langs de kust van Frankrijk en Groot Brittannië, in Nederland niet bekend 
zijn. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de ‘roerige’ ontstaansgeschiedenis van ons land. 
De Nederlandse kust is pas zeer laat geworden zoals zij nu is, waardoor eventuele pre-
historische (en historische) visweren niet bewaard zijn gebleven. Dit geldt eveneens voor 
soortgelijke constructies langs de oevers van grotere meren in Nederland. Dat grootscha-
lige visserij plaatsvond in de (vroege) prehistorie wordt steeds duidelijker. Zo zijn op de 
opgravingen bij Hardinxveld-Giessendam, Schipluiden en Ypenburg vele duizenden vis-
botfragmenten gevonden (Louwe Kooijmans 2001a; 2001b, Louwe Kooijmans & Jongste 
2006, Koot et al. 2008). Dergelijke hoeveelheden wijzen op een systematische exploitatie 
van de omgeving. Op de vindplaatsen ‘De Bruin’ en Ypenburg zijn bovendien fragmenten 
van fuiken aangetroffen die daarvan het bewijs vormen. De visweren en fuiken van Emme-
loord passen naadloos in een traditie die haar oorsprong kent in het vroege mesolithicum 
en die voortduurt tot op de dag van vandaag.
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VORMVARIATIE VAN VLAARDINGEN-AARDEWERK
EEN NIEUWE TypOCHRONOLOGIE VAN HET AARDEWERK VAN DE VLAAR-
DINGENGROEp (ca. 3400-2500 v. Chr.)

Sandra M. Beckerman
Daan C.M. Raemaekers

INLEIDING De Vlaardingengroep (ca. 3400-2500 v. Chr.) omvat vondsten van een dertigtal vind-
plaatsen, veelal gelegen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas (Van Gijn & Bakker 
2005). Resten van de Vlaardingengroep zijn gevonden op donken, oeverwallen, kustdui-
nen, strandwallen, stroomruggen en aan de randen van de zandgebieden. 

De Vlaardingengroep wordt gedefinieerd door het kenmerkende aardewerk. Ook de 
interne chronologie van de Vlaardingengroep is gebaseerd op - veranderingen in -, het 
aardewerk (zie verderop in dit artikel). Deze indeling van de Vlaardingengroep in (sub-) 
fasen op basis van veranderingen in verschraling, morfologie en versiering kan bekriti-
seerd worden. In dit onderzoek zal, door het uitvoeren van een metrische en visuele ana-
lyse, worden getracht vormgroepen te onderscheiden. Deze vormgroepen zullen worden 
gekoppeld aan de beschikbare 14C-dateringen om te kijken of de Vlaardingengroep een 
chronologie kent op basis van de morfologie van het aardewerk. Vervolgens zal worden 
bezien of deze chronologie overeen komt met de bestaande chronologie of dat deze ver-
worpen moet worden. 

 Ten slotte zal de morfologie van de Vlaardingengroep worden vergeleken met de 
morfologie van het gelijktijdige aardewerk van de Steingroep, de trechterbekercultuur en 
de enkelgrafcultuur. De ligging van de genoemde vindplaatsen is weergegeven in figuur 
1.

De naam Vlaardingen-cultuur werd als eerste gebruikt door Van Regteren Altena, Van 
Beek, Clason, Glasbergen, Groenman-van Waateringe en Pons naar aanleiding van de 
opgravingen op de vindplaats Vlaardingen (Van Regteren Altena et al. 1962). De onder-
zoekers schreven ook de vondsten van al eerder opgegraven vindplaatsen, Hekelingen en 
Zandwerven, aan de Vlaardingen-cultuur toe. Voorheen werden deze vindplaatsen tot het 
‘kustneolithicum’ gerekend. 

De eerste indeling van de Vlaardingengroep in verschillende fasen werd voorgesteld 
door Glasbergen, Groenman-van Waateringe en Hardenberg-Mulder in 1967. Op basis van 
het aardewerk gevonden in put 17, lagen 2-11 en 13 op de opgraving in Voorschoten van 
1965 werd de Vlaardingen-cultuur ingedeeld in VL1 en VL2 (Glasbergen et al. 1967). 

VL1 werd door de onderzoekers omschreven als de classical phase. De belangrijkste 
kenmerken van het aardewerk uit deze klassieke fase zijn de donker grijsbruin tot zwarte 
kleur, de hoge hardheid, de magering met gemiddeld tot veel kwarts en een ‘S-profiel’. 
Veel voorkomende versieringsvormen zijn een rij gaatjes of putjes net onder de rand, 
knobbels of een combinatie van beide versieringstypen, in mindere mate komt ook zigzag-
versiering voor (ibid.).

VL2 werd door de onderzoekers omschreven als de developed phase. Het aardewerk 
uit deze fase is minder hard dan dat uit de klassieke fase. De kleur van het VL2 aardewerk 
is licht oker tot grijs. Het aardewerk is gemagerd met zand, vaak gemengd met een beetje 
kwarts of aardewerkgruis. De profielen van de potten uit deze ontwikkelde fase zijn peer-
vormig. Ornamentatie ontbreekt in fase VL2 (ibid).

De belangrijkste verschillen tussen VL1 en VL2 zijn de overgang van magering met 
kwarts in fase VL1 naar een magering met zand, kwarts en aardewerk en tot slot alleen 
aardewerk in fase VL2; het kleurverloop van donker naar zandkleurig; het ontbreken van 
decoratieve elementen in fase VL2 en de veranderingen in vorm (ibid). 

Naast de indeling in VL1 en VL2 delen de auteurs de ontwikkelde fase, VL2, verder 
in in twee subfasen; de eerste met alleen ontwikkeld Vlaardingen-aardewerk, de tweede 
met ontwikkeld Vlaardingen-aardewerk en late Enkelgraf- en All Over Ornamented-bekers 

Samenvatting – De interne chronologie van de Vlaardingengroep is vooral gebaseerd op het aardewerk. In dit artikel wordt een 
nieuwe chronologie gepresenteerd op basis van een metrische en visuele analyse van het aardewerk. De huidige indeling wordt ver-
vangen door een indeling in een vroege, midden- en late fase. Tevens is het Vlaardingenaardewerk vergeleken met het aardewerk van 
gelijktijdige culturele groepen. Een vergelijking van het Vlaardingen-aardewerk met het Stein-aardewerk laat zien dat het aardewerk 
morfologisch niet verschillend is, daarom wordt voorgesteld dit aardewerk als Vlaardingen-Steingroep aan te duiden. Ook zijn er mor-
fologische overeenkomsten met het onversierde TRB-aardewerk. 

GESCHIEDENIS VAN 
DE VLAARDINGEN-
TypOCHRONOLOGIE
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(ibid). Het Vlaardingen-aardewerk uit deze twee subfasen verschilt niet van elkaar. De 
twee subfasen hebben van de onderzoekers geen naam gekregen, later zijn deze VL2a en 
VL2b gaan heten. 

In 1976 kwam Louwe Kooijmans met een verdere fasering van de Vlaardingengroep 
naar aanleiding van de vondsten gedaan op de opgraving te Hazendonk. In een venige 
kleilaag tussen de lagen met Hazendonk 3-vondsten en een laag met ‘vroege’ Vlaardingen-
vondsten werden in twee aparte concentraties resten van twee potten gevonden (Louwe 
Kooijmans 1976). Na reconstructie van de eerste pot bleek het te gaan om een pot met 
een S-vormig profiel, perforaties onder de rand en een magering met kwarts en aarde-
werk. De tweede pot had geen perforaties onder de rand en een minder uitgesproken pro-
fiel (ibid). Beide potten wijken af van bekende Vlaardingen-potten door zichtbare rollen. 
Andere verschillen zijn de iets andere vormen en het ontbreken van perforaties onder de 
rand bij één van de potten (ibid). Louwe Kooijmans ziet deze twee potten als zeer vroeg 
Vlaardingen-aardewerk. Twee eerder gevonden potten passen volgens hem ook in deze 
groep. Het gaat hier om één ongedateerde pot van de opgraving Waardhuizen-Almkerk en 
één pot uit een afgesloten concentratie op de Hazendonk, gevonden bij de opgraving in 
1974. Deze tweede pot kan op basis van de stratigrafie gedateerd worden tussen 4650 en 
4350 BP (ibid). Op basis van deze vier vroege Vlaardingen-potten deelt Louwe Kooijmans 
VL1 in in VL1a en VL1b, waarbij VL1a wordt gevormd door de vier hierboven beschreven 
potten en VL1b door al het eerder VL1 genoemde aardewerk (ibid). 

De meest recente toevoeging aan de fasering van de Vlaardingen-cultuur dateert uit 
1999/2000 en komt van Lanting en Van der Plicht. De onderverdeling die wordt voorgesteld 
betreft VL1, dat volgens de onderzoekers in drieën moet worden gesplitst (Lanting & Van 
der Plicht 1999/2000). Het verschil tussen het aardewerk van de vindplaatsen Vlaardingen 

Figuur 1  Geografische ligging van de 
genoemde vindplaatsen.
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en Voorschoten enerzijds en Hazendonk anderzijds is dat vorm en aantallen randen met 
gaatjes en putjes en knobbels afwijken. Het VL1b-aardewerk van de vindplaats Hazendonk 
kenmerkt zich door hoge S- of emmervormige profielen, sommige met een wandknik. 
Gaatjes en putjes onder de rand zijn zeer veel voorkomende versieringsvormen; knobbels 
komen niet voor. Het VL1b-aardewerk van de vindplaatsen Voorschoten en Vlaardingen 
kenmerkt zich volgens de onderzoekers juist door ‘buikiger S-vormige profielen’ met een 
uitstaande of cilindrische hals en gaatjes en putjes onder de rand komen minder voor dan 
in Hazendonk. Knobbels komen zowel op de vindplaats Vlaardingen als op de vindplaats 
Voorschoten in fase VL1b niet veel voor (ibid). 

Niet alleen de verschillen in het aardewerk tussen de vindplaatsen Vlaardingen, Voor-
schoten en Hazendonk zijn argumenten voor de onderzoekers om tot een nieuwe indeling 
van VL1 te komen, ook de dateringen van de verschillende VL1b-fases op de desbetref-
fende vindplaatsen wegen mee. Uit 14C-dateringen blijkt volgens Lanting en Van der Plicht 
dat VL1b op de vindplaats Hazendonk ouder is dan op de vindplaatsen Vlaardingen en 
Voorschoten (ibid). Twee laatste argumenten van de onderzoekers zijn twee TRB-scherven 
die zijn gevonden in VL1b-context op de vindplaats Hazendonk en die wijzen op een 
datering tussen 3050 en 2850 v. Chr. en EGK-vondsten op de vindplaats Vlaardingen die 
richting een jongere datering wijzen.

Op basis van deze argumenten komen Lanting en Van der Plicht tot een nieuwe inde-
ling van VL1 in drie verschillende subfasen. Fase VL1a blijft gelijk aan de indeling van 
Louwe Kooijmans, VL1b wordt het type ‘Hazendonk’ en VL1c wordt het ‘klassieke’ VL1-
type ‘Vlaardingen/Voorschoten’ (ibid). 

De huidige fasering in vijf subfasen wordt echter niet door iedereen aanvaard. Rae-
maekers (2005) uitte de kritiek dat de kenmerken van het VL1a-aardewerk van de Hazen-
donk ook terug te vinden zijn in het jongere VL1b-aardewerk van de Hazendonk. Omdat de 
kenmerken van VL1a terug te vinden zijn in VL1b, zou het onderscheid volgens Raemae-
kers puur op een dateringsverschil berusten. Dit heeft als consequentie dat van nieuwe 
vondsten zonder 14C-dateringen niet kan worden bepaald of ze in VL1a of VL1b thuishoren 
(ibid). Een toewijzing op basis van de materiële cultuur is dan niet mogelijk. 

Een tweede commentaar van Raemaekers op de indeling in fasen van het Vlaardin-
gen-aardewerk heeft betrekking op de indeling van Vlaardingen 2 in 2a en 2b. Deze is, 
zoals eerder gesteld, gebaseerd op het al dan niet voorkomen van Enkelgraf-aardewerk 
in dezelfde context. Raemaekers (2005) wijst erop dat vindplaatsen die qua ouderdom 
gelijktijdig zijn met vindplaatsen met Enkelgraf-aardewerk, maar waar geen Enkelgraf-
aardewerk is gevonden, ouder gedateerd moeten worden dan de vindplaatsen in werke-
lijkheid zijn.

Voor de metrische analyse is de methode die Koch gebruikte voor neolithische bog pots uit 
Denemarken, ‘the shape analysis’, als uitgangspunt genomen (Koch 1998). De metrische 
analyse is gebaseerd op metingen van de pot in relatie tot de verticale symmetrie-as van 
de pot. Verschillende punten op de pot krijgen ten opzichte van een x- en y- as een coör-
dinaat toegekend. Deze punten worden gebruikt om het profiel van de pot om te zetten 
in een curve met voor die pot karakteristieke coördinaten (Koch 1998). De curves worden 
vervolgens met elkaar vergeleken. Zo komt Koch op vijfentwintig vormgroepen (Koch 
1998). 

Om te testen of de indeling in vormgroepen klopt, voerde Koch twee series van testen 
uit, zogenaamde ‘principal component analyses’ (Koch 1998). Deze twee tests bevestig-
den de handmatig verkregen vormgroepen. 

Een groot verschil tussen het onderzoek uitgevoerd door Koch aan bog pots en het 
onderzoek naar Vlaardingen-aardewerk is dat Koch veel complete potten tot haar beschik-
king had en het Vlaardingen-aardewerk voor het grootste deel slechts uit scherven bestaat. 
Graner (2003) voerde een metrische analyse uit aan vroeg-neolithische trechterbekers uit 
oostelijk Centraal-Zweden. Omdat Graner te maken had met incomplete potten moest hij 
Koch’s methode aanpassen. Hij deed dit door niet de hoogte van de pot maar de rand-
diameter, die van alle trechterbekers bekend was, als uitgangspunt te nemen (ibid). Alle 
potten kregen een zelfde gestandaardiseerde randdiameter. Op die manier kon Graner de 
curves van de verschillende potten bekijken en indelen in groepen. Om zijn methode te 
testen heeft hij zijn methode ook toegepast op de potten die Koch heeft gebruikt. Hieruit 
kwamen dezelfde groepen naar voren als bij de analyse van Koch (ibid). Deze test geeft 
aan dat de methode van Graner als alternatief van de methode van Koch kan worden 
gebruikt.

METHODES
Morfologische analyse 
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Bij de metrische analyse van het Vlaardingen-aardewerk zijn van alle potten zeven 
kenmerken gedocumenteerd. Deze zeven kenmerken zijn; de randdiameter, de wanddia-
meter op het punt van de grootste buikomvang, de wanddiameter op het smalste deel van 
de pot (de minimale diameter), de randhoogte en de schouderhoogte. Het verschil in cen-
timeters tussen het bovenste en onderste deel van de rand in de breedte (de randhoek), 
en het verschil in centimeters tussen de maximale buikomvang en het onderste deel van 
de rand (begin van de schouder) in de breedte (de schouderhoek) (fig 2).

Bij de visuele analyse zijn van alle potten de curves getekend op doorzichtig papier. De 
randdiameter is daarbij als uitgangspunt genomen, deze is voor alle potten gestandaardi-
seerd tot vijf centimeter. Dit sluit aan bij de methode die gebruikt is door Graner (2003) 
voor de analyse van vroeg-neolithische trechterbekers uit oostelijk Centraal-Zweden. Door 
de gestandaardiseerde randdiameter van de potten op elkaar te leggen, kunnen de curves 
van de potten met elkaar worden vergeleken. 

Er is een selectie gemaakt van potten waarvan in ieder geval de rand tot en met de 
grootste buikomvang bekend is. Omdat er wordt gewerkt met tekeningen en niet met het 
aardewerk zelf, moet de as van symmetrie en de vorm en richting van de pot als een gege-
ven worden genomen. In eerste instantie zijn alleen tekeningen van fragmenten uit de 
literatuur gebruikt. Dit leverde een totaal van 34 fragmenten op. Dankzij de medewerking 
van de opgravende instanties was het mogelijk nog 27 fragmenten, van de vindplaatsen 
Hazendonk, Vlaardingen, Voorschoten-Boschgeest en Leidschendam, aan de steekproef 
toe te voegen. Het betreft aardewerk en potten die niet in de literatuur zijn afgebeeld. In 
totaal zijn 61 potten geschikt bevonden om de metrische analyse aan uit te voeren.

De randdiameter, de wanddiameter en de minimale diameter vertonen een sterke relatie 
(fig. 3-5). Verhoudingen tussen deze kenmerken kunnen dus niet gebruikt worden om 
vormgroepen vast te stellen.

De spreidingsdiagrammen, waarin de verhouding van de randhoogte tegen de randhoek, 
de schouderhoogte tegen de schouderhoek en de randhoek tegen de schouderhoek zijn 
uitgezet, laten een ander beeld zien (fig. 6-8). De aanwezige variatie in deze grafieken kan 
mogelijk gebruikt worden om vormgroepen te onderscheiden. 

Om dit te onderzoeken zijn er histogrammen gemaakt van de verschillende kenmer-
ken. De klassen van de histogrammen zijn in de meeste gevallen gekozen met behulp van 
de vuistregel dat het aantal klassen de wortel moet zijn van het aantal waarnemingen (in 
dit geval acht klassen). Bij enkele variabelen hebben we echter te maken met grote uit-

 Visuele analyse

 Selectie van aardewerk

METRISCHE ANALySE
 Breedtevariabelen

Mate van ‘S-vormigheid’

Figuur 2  De zeven gemeten vormken-
merken.
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schieters die sterk bepalend zijn voor het histogram. In deze gevallen is ervoor gekozen 
om meer klassen te gebruiken. 

Vier histogrammen zijn als uitgangspunt genomen (fig. 9-12). Deze zijn gekozen 
omdat uit de spreidingsdiagrammen blijkt dat deze ten opzichte van elkaar de grootste 
variatie bevatten.

Deze vier histogrammen zijn verdeeld in vier groepen op basis van de informatie uit de 
histogrammen: een eerste groep met de laagste waarnemingen, een tweede groep die de 
top van het histogram omvat, een derde groep met waarnemingen rechts van de top, en 
een vierde groep met de allerhoogste waarnemingen. 

Vervolgens zijn alle potten op basis van de vier kenmerken toegewezen aan de vier 
groepen. Zo zijn voor alle potten viercijferige codes verkregen die de mate van ‘S-vor-
migheid’ aangeven. Alle potten met precies identieke codes zijn bij elkaar gezet, zo ont-
stonden negen clusters van potten met dezelfde codes. 42 van de 62 potten vallen in één 
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Figuur 3  De randdiameter uitgezet tegen de minimale diameter. Figuur 4  De randdiameter uitgezet tegen de wanddiameter.

Figuur 5  De wanddiameter uitgezet tegen de minimale diameter. Figuur 6  De randhoogte uitgezet tegen de randhoek.

Figuur 7  De schouderhoogte uitgezet tegen de schouderhoek. Figuur 8  De randhoek uitgezet tegen de schouderhoek.
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van deze negen groepen. Het aantal aan vormgroepen toegewezen potten kan worden 
vergroot door potten met één afwijkende groepstoewijzing samen te voegen. In gevallen 
waar een pot één cijfer verschilde van twee van de negen groepen is ervoor gekozen om 
de codes voor de randhoek en de schouderhoek zwaarder te laten wegen dan die van de 
randhoogte en de schouderhoogte. Van de 62 potten vallen er 48 (77%) in één van de vijf 
resterende vormgroepen. 

Groep A: Redelijk grote randhoogte (tussen de 3,5 en 5,8 cm), redelijk grote randhoek 
(tussen 1,1 en 2,0 cm), gemiddelde schouderhoogte (tussen 2,5 en 8,4 cm), gemiddelde 
schouderhoek (tussen 0,4 en 2,2 cm). Groep A bestaat uit vier potten. Drie van deze 
potten zijn versierd met perforaties onder de rand (75%), de andere pot is onversierd 
(fig. 13). 

Groep B: Kleine randhoogte (tussen 0 en 3,5 cm), geen randhoek (0 cm), kleine schou-
derhoogte (tussen 1 en 5,5 cm) en een gemiddelde schouderhoek (tussen 0,4 en 2,2 cm). 
Vooral de afwezigheid van een randhoek is bepalend voor deze groep. Deze groep bestaat 
uit zes potten. Vier potten zijn onversierd, twee potten zijn versierd met perforaties onder 
de rand (33%) (fig. 14).

Groep C: Gemiddelde randhoogte (tussen 1,2 en 3,5 cm), gemiddelde randhoek (tussen 
0,1 en 1 cm), gemiddelde schouderhoogte (tussen 1 en 8,4 cm) en een gemiddelde schou-
derhoek (tussen 0 en 2,2 cm). Dit is de grootste groep, bestaande uit 23 individuen. Deze 
groep kent de grootste verscheidenheid aan versieringstechnieken; perforaties onder de 
rand (zeven potten, 30%), perforaties in de wand (één pot, 4%), perforaties onder de 
rand en in de wand (één pot, 4%) en knobbeloren (één pot, 4%) komen voor. Dertien 
potten zijn onversierd (fig. 15).

Groep D: Gemiddelde randhoogte (tussen 1,2 en 3,5 cm), gemiddelde randhoek (tussen 
0,1 en 1 cm), redelijk grote tot grote schouderhoogte (boven 5,5 cm) en een redelijk grote 
tot grote schouderhoek (boven 2,2 cm). Groep D bestaat uit zes potten. Twee potten zijn 
versierd met perforaties onder de rand (33%), twee met perforaties onder de rand in com-
binatie met knobbeloren (33%) en de laatste twee potten zijn onversierd (fig. 16). 
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Groep E: Redelijk grote randhoogte (tussen 3,5 en 5,8 cm), gemiddelde randhoek (tussen 
0,1 en 1 cm), redelijk grote schouderhoogte (tussen 5,5 en 8,4 cm) en een gemiddelde 
tot redelijk grote schouderhoek (tussen de 0,4 en 3,13 cm). Deze groep onderscheidt zich 
van groep D door een kleinere schouderhoek en een grotere randhoogte. Groep E omvat 
vier potten. Drie van deze potten zijn onversierd (75%), één pot (25%) is versierd met 
perforaties in de wand (fig 17).

De relatie tussen vorm(groep) en versiering is samengevat in tabel 1.

De veertien potten die niet tot één van de verschillende vormgroepen kunnen worden 
gerekend verschillen in de meeste gevallen slechts één of twee cijfers van één van de vijf 
groepen. Een enkele pot verschilt sterk van de voorgestelde indeling. Deze uitschieters 
zijn ook al zichtbaar in de spreidingsdiagrammen, bijvoorbeeld de waarneming met een 
randhoek van meer dan 3,5 centimeter en een randhoogte van 6,9 cm in figuur 6. 

▲  Figuur 13  Vormgroep A.

1 H16 (34.274/34.204/34.256/34.258/34.475) (tek. RMO Leiden). 
2 H3 (Louwe Kooijmans, 1976, fig. 20).
3 H18 (27.825/23.337/32.251) (tek. RMO Leiden).
4 VB44 (65.2 38/39A) (Arch. depot Zuid-Holland).

▲ Figuur 14  Vormgroep B.

1 VB41 (Glasbergen et al., 1967, fig. 12).
2 VB46 (65.1 los?) (Arch. depot Zuid-Holland).
3 HB55 (Verhart, 1992, fig. 4).
4 H22 (29.341/29.365) (tek. RMO Leiden).
5 HB57 (Verhart, 1992, fig. 4).
6 V26 (1125d/1125d 59-140/6 1125a/1125d 59-140/6 kk 30d 59-140/6) (Arch. depot Zuid-Holland).
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Om te kijken of de vijf vormgroepen ook daadwerkelijk homogene groepen zijn, zijn per 
groep de curves van de potten op elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. De curves van 
de potten die tot één vormgroep worden gerekend lijken dicht bij of in sommige gevallen 
zelfs op elkaar te liggen. Dit vormt een bevestiging van de eerder getrokken conclusie dat 
er sprake is van vijf vormgroepen. 

In groep B valt op dat potten V26 en V31 afwijken van de vijf andere potten. Deze 
potten hebben een kortere rand- en schouderhoogte en een grotere schouderhoek. In 
groep B zijn mogelijk twee subgroepen aanwezig. Een eerste groep, B1, bestaande uit vijf 

VISUELE ANALySE
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◄  Figuur 15  Vormgroep C.

1 HI50 (Modderman, 1953, fig. 6, 10).
2 H4 (23.021) (tek. RMO Leiden).
3 H21 (32.789) (tek. RMO Leiden).
4 H19 (18.677/A18.677) (tek. RMO Leiden).
5 H17 (13.539/13.553) (tek. RMO Leiden).
6 H14 (22.336) (tek. RMO Leiden).
7 H13 (18.678/18.693/20.398) (tek. RMO Leiden).
8 H12 (32.467/32.460(2x)/32.753(2x)/32.757(2x)) (tek. RMO Leiden). 
9 VB40 (Glasbergen et al., 1967, fig. 10).
10 VB47 (65.2 83 A) (Arch. depot Zuid-Holland).
11 V36 (Glasbergen et al., 1961, fig. 25, 10).
12 V25 (59-115/1 f17c) (Arch. depot Zuid-Holland).
13 HM58 (Glasbergen et al., 1959, 41,1).
14 H20 (26.843/28.159/32.472) (tek. RMO Leiden).
15 VB42 (Glasbergen et al., 1967, fig. 16). 
16 L53 (Glasbergen et al., 1967, fig. 33).
17 HB56 (Verhart, 1992, fig. 4.) 
18 V27 (474 B2 kreekstratigrafie) (Arch. depot Zuid-Holland.) 
19 OZ 35/36 (Vlierman, 1985, fig. 6, 1).
20 HI49 (Modderman, 1953, fig. 6, 9).
21 HI48 (Modderman, 1953, fig. 6, 4).
22 V33 (Glasbergen et al., 1961, fig. 25, 6).
23 V35 (Glasbergen et al., 1961, fig. 25, 9).
24 V32 (Glasbergen et al., 1961, fig. 25, 5).

► Figuur 16  Vormgroep D.

1 Kootwijk (niet gepubliceerd).
2 H5 (Louwe Kooijmans 1976, fig. 23).
3 L52 (Glasbergen et al. 1967, fig. 30).
4 VB38 (Glasbergen et al. 1967, fig. 7).
5 Meerhoven (Arts 2000). 
6 H10 (Louwe Kooijmans 1976,
 fig. 24).
7 VB39 (Glasbergen et al. 1967,
 fig. 10).
8 VB37 (Glasbergen et al. 1967, fig. 7).
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potten (nrs. H22, VB46, HB55, HB57 en VB41) en een tweede groep, B2, bestaande uit 
potten V26 en V31. 

De curves laten zien dat we de verschillende potvormen kunnen opsplitsen in een groep 
met kleine gedrongen potten met een vaak uitgesproken S-vormig profiel (vormgroepen 
A, B, C) en een groep met hogere potten met een langgerekter en minder uitgesproken 
S-vormig profiel (vormgroepen D en E). 

De potten van de gedrongen vormgroepen A, B en C verschillen onderling door de 
rechte rand en kleinere lengte van de B-potten. A-potten hebben een grotere randhoek, 
dit maakt dat groep A een uitgesprokener S-vormig profiel heeft, waarbij vooral de rand 
opvalt. Groep C is de grote groep van gemiddelde potten. 

De langgerekte vormgroepen D en E verschillen van elkaar door de grotere schouder-
hoek van groep D. Groep D heeft door deze grotere schouderhoek een sterker S-vormig 
profiel. Groep E daarentegen heeft een zwakker S-vormig profiel. 

Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor dit onderzoek was de bestaande typochro-
nologische indeling van de Vlaardingengroep te testen. Van de vijf omschreven vormgroe-
pen is het dan ook belangrijk om te weten hoe ze in de tijd moeten worden geplaatst. 
De vindplaats Hazendonk is de enige vindplaats waarvan het aardewerk gekoppeld kan 
worden aan een stratigrafie (en aan een chronologie) en waarvan we tevens een redelijk 
aantal potten hebben. Daarom zal het aardewerk van de Hazendonk in dit deel van het 
onderzoek als uitgangspunt worden genomen. Van de vindplaats Hazendonk is aardewerk 
afkomstig uit de Vlaardingen fasen VL1a, VL1b en VL2b opgenomen in de analyse. Tabel 2 
laat per fase zien welke vormgroepen er voorkomen. 

 Groep Totaal

Versieringstype  A  B  C  D  E  Aantal %

Perforaties onder de rand  3 75% 2 33% 7 30% 2 33% 0 0% 14 33%

Perforaties in de wand  0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 1 25% 2 5%

Perforaties onder de rand en in de wand  0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 1 2%

Knobbeloren  0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 1 2%

Perforaties onder de rand en knobbeloren  0 0% 0 0% 0 0% 2 33% 0 0% 2 5%

Zigzagversiering  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Geen versiering  1 25% 4 67% 13 57% 2 33% 3 75% 23 53%

Totaal  4 100% 6 100% 23 100% 6 100% 4 100% 43 100%

Vergelijking van de 

verschillende vormgroepen

EEN NIEUWE 
CHRONOLOGIE?

Vormgroepen gekoppeld 
aan 14C-dateringen

Vormgroepen per bewoningsfase 

op de Hazendonk
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Uit deze tabel blijkt dat er op de vindplaats Hazendonk verschillen zijn in voorkomende 
vormgroepen per bewoningsfase. Vormgroep A lijkt een oude vormgroep te zijn die alleen 
in VL1 voorkomt. Wanneer we naar de vormkenmerken van de verschillende vormgroe-
pen kijken in relatie tot de periodes waarin ze voorkomen komt een sterk patroon naar 
voren: 

Vroege fase: (Hazendonk-1a) Alleen vormgroep A komt voor in deze fase. Dit is één van 
de drie gedrongen potvormen met een redelijk grote randhoogte, redelijk grote randhoek, 
gemiddelde schouderhoogte en een gemiddelde schouderhoek. 

Middenfase: (Hazendonk-1b) De middenfase kent de grootste verscheidenheid aan pot-
vormen. Nu komen naast vormgroep A ook de groepen B, C en D voor. Groep B en C zijn 
net als groep A kleinere potvormen. Groep B heeft een kleine randhoogte, geen randhoek, 
een kleine schouderhoogte en een gemiddelde schouderhoek. Vooral de afwezigheid van 
een randhoek is bepalend voor deze groep. Groep C is veruit dominant in deze fase. 
Deze groep wordt gekenmerkt door een gemiddelde randhoogte, gemiddelde randhoek, 
gemiddelde schouderhoogte en een gemiddelde schouderhoek. Naast de drie gedrongen 
potvormen komt in deze tweede fase ook één van de twee langgerekte potvormen voor, 
groep D. Deze vormgroep kent een lang profiel met een gemiddelde randhoogte, gemid-
delde randhoek, redelijk grote tot grote schouderhoogte en een redelijk grote tot grote 
schouderhoek.

Late fase: (Hazendonk-2b) In de late fase komen alleen de twee langgerekte potvormen 
voor, groep D en E. Deze potvormen hebben in vergelijking met de andere drie potvormen 
een veel langer profiel. Groep E is nieuw in deze fase. Deze groep wordt gekenmerkt door 
een redelijk grote randhoogte, gemiddelde randhoek, redelijk grote schouderhoogte en 
een gemiddelde tot redelijk grote schouderhoek. 

Een vergelijking van de tabel met de voorkomende vormgroepen op de Hazendonk (tabel 
2) en het schema van de andere vindplaatsen (tabel 3) maakt duidelijk of de Hazendonk 
gebruikt kan worden als referentiepunt voor de gehele Vlaardingengroep. In tabel 4 zijn 
de andere vindplaatsen in het schema van de Hazendonk ingepast op basis van de voor-
komende vormgroepen.

◄ Figuur 17  Vormgroep E.
1 VB 45 (65.1?) (Arch. depot
 Zuid-Holland).
2 He51 (Bloo 2002, fig. 1).
3 H9 (Louwe Kooijmans 1976, fig. 24).
4 VB43 (F19a, I20, H20 enz.) (tek.
       Amsterdams Archeologisch Cen-
 trum, Universiteit van Amsterdam).

◄ Tabel 1  Overzicht van de versierings-
typen per vormgroep.

 Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Totaal

VL2b    1 1 2

VL1b 1 1 7 1  10

VL1a 2     2Tabel 2  Vlaardingen-aardewerk van de 
Hazendonk. De vormgroepen per bewo-
ningsfase.

Vergelijking van voorkomende 

vormgroepen

Vindplaats Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E

Voorschoten-Boschgeest 1 2 3 3 2

Hekelingen I   3  

Heerjansdam     1

Leidschendam   1 1 

Haamstede-Brabers  2 1  

Halve Mijl   1  

Vlaardingen  1 6  

► Tabel 3  Voorkomende vormgroepen 
per vindplaats.

Fase Hazendonk Andere vindplaatsen

Laat 2b Heerjansdam, Voorschoten-Boschgeest, Leidschendam.

Midden 1b Hekelingen I, Haamstede-Brabers, Halve Mijl,  Vlaardingen,  Voorschoten-Boschgeest, 

  Leidschendam. 

Vroeg 1a 

► Tabel 4  Vergelijking van voorkomende 
vormgroepen. Cursief: midden- en late 
fase.
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Geen enkele vindplaats kan worden ingedeeld in de vroege fase van de Hazendonk 
waarin alleen vormgroep A voorkomt. Hekelingen I, Haamstede-Brabers, Vlaardingen en 
Halve Mijl kunnen overtuigend in de middenfase worden geplaatst. De vormgroepen die op 
deze vindplaatsen voorkomen (groepen B en C) komen op de Hazendonk ook alleen in de 
middenfase voor. Op basis van het voorkomen van vormgroep E kan de vindplaats Heer-
jansdam in de late groep, met Hazendonk VL2b, worden geplaatst. De vindplaatsen Voor-
schoten-Boschgeest en Leidschendam horen zowel in de midden- als in de late fase thuis, 
vanwege de aanwezigheid van vormgroepen die zowel in de midden- als in de late fase 
voorkomen. Op de vindplaats Voorschoten-Boschgeest is één vormgroep-A-pot gevonden, 
een potvorm die in de vroege en middenfase van de Hazendonk voorkomt. Omdat op de 
vindplaats Voorschoten-Boschgeest vooral midden- en late fase-potten voorkomen is deze 
pot geplaatst in de middenfase. Een vroegere datering van de A-pot is daarmee echter 
niet uitgesloten.

Om vast te stellen of de toewijzingen van de overige vindplaatsen aan het chronologische 
schema van de Hazendonk  terecht zijn, zijn de beschikbare 14C-dateringen van deze 
vindplaatsen in de analyse betrokken (tabel 5). Eén datering is gerelateerd aan VL1a van 
de Hazendonk, elf dateringen vallen in Vlaardingen-1b en vijf dateringen vallen in VL2b 
(Lanting & Van der Plicht 1999/2000). De pot van Heerjansdam (He51) heeft een aan-
koekseldatering die aansluit bij de datering van de Hazendonk van VL1a. He51 valt echter 
in vormgroep E, de jongste vormgroep die op de vindplaats Hazendonk alleen tijdens VL2b 
voorkomt. De datering komt dus niet overeen met de datering van gelijkvormige potten 
van de Hazendonk. 

Vlaardingen is op basis van de voorkomende vormgroepen in de middenfase geplaatst. 
Zes van de dateringen vallen volgens Lanting en Van der Plicht (1999/2000) in de mid-
denfase. Ook tijdens VL2b was de vindplaats Vlaardingen volgens Lanting & Van der Plicht 
bewoond (lagen 2 en 4/5). Uit het aardewerk dat is meegenomen in dit onderzoek blijkt 
dat echter niet, E-potten ontbreken. Eén datering uit de late fase is erg jong, mogelijk te 
jong voor de Vlaardingengroep. 

Van Voorschoten-Boschgeest valt één datering in de middenfase en één datering valt 
in de late fase (ibid.). Op basis van de voorkomende vormgroepen is deze vindplaats 
ingedeeld bij de midden- en late fase. Ook bij deze vindplaats zien we dat de middenfase-
datering iets jonger is dan de middenfase-dateringen van de Hazendonk. De late fase-
datering van Voorschoten-Boschgeest komt overeen met de Hazendonk-dateringen uit de 
late fase.

De indeling in een vroege, midden- of late fase of een combinatie op basis van voor-
komende vormgroepen in vergelijking tot de vindplaats Hazendonk lijkt, met uitzondering 
van He51, goed overeen te komen met de dateringen van het aardewerk. De conclusie 

Vergelijking 14C-dateringen en 

voorkomende vormgroepen

Fase Dateringen Hazendonk Dateringen andere vindplaatsen

Laat GrN 8232, 3965±35 BP Heerjansdam GrA 18055, 4625±40 BP

 GrN9132, 4015±30 BP Voorschoten-Boschgeest GrN 4908, 3980±60 BP

 GrN 9133, 4010±35 BP Vlaardingen GrN 2155/58, 3670±30 BP

 GrN 8233, 4000±25 BP    

Midden GrN 9197, 4390±170 BP Vlaardingen GrN 2487, 4270±100 BP

 GrN 9198, 4050±120 BP  GrN 2303, 4320 ±60 BP

 GrN 8239, 4220±60 BP  GrN 2304, 4250± 75 BP

 GrN 5175, 4290±40 BP  GrN 4114, 4420±120 BP

 GrN 6213, 4470±40 BP  GrN 2480, 4180±70 BP

 GrN 9134, 4535±40 BP  GrN 4948, 4130±40 BP

 GrN 9135, 4435±50 BP Voorschoten-Boschgeest GrN 5031, 4030±40 BP

 GrN 9136, 4400±60 BP Hekelingen 3 GrN 11846, 4040±35 BP

 GrN 8234, 4505±40 BP  GrN 11847, 4080±35 BP

 GrN 9137, 4450±40 BP  GrN 11850, 4135±30 BP

 GrN 9190, 4400±60BP

Vroeg GrN 8235, 4535±35 BP 

Tabel 5  Vergelijking 14C-dateringen 
verschillende vindplaatsen. Cursief: 14C-
dateringen en morfologische toewijzing 
komen niet overeen (naar Lanting en Van 
der Plicht, 1999/2000).
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dat we te maken hebben met verschillende periodes waarin verschillende vormgroepen 
voorkomen, wordt hierdoor verstevigd. 

Enkele vindplaatsen die op basis van de voorkomende vormgroepen gekoppeld zijn 
aan de Hazendonk-chronologie kennen geen 14C-dateringen; Hekelingen I, Haamstede-
Brabers, Leidschendam en Halve Mijl. Het is dus niet met zekerheid vast te stellen of deze 
vindplaatsen gelijktijdig zijn met de Hazendonk-fase waaraan zij zijn gerelateerd. 

Hekelingen 1 is toegeschreven aan de middenfase. Deze vindplaats kent geen 14C-
dateringen. De nabijgelegen vindplaats Hekelingen 3 heeft dateringen opgeleverd, maar 
geen aardewerk. Deze vindplaats is gedateerd in de middenfase (ibid.). De verschillende 
vindplaatsen te Hekelingen lagen in drie elkaar opeenvolgende oeverwalafzettingen van 
een geul. Een geheel gelijktijdige datering is daarmee uitgesloten (Louwe Kooijmans 
1985). De dateringen van Hekelingen 3 komen het meest overeen met de dateringen van 
de Hazendonk uit de middenfase, maar zijn wel allen redelijk jong. Deze dateringen van 
Hekelingen 3 worden beschouwd als ondersteuning van een datering van het aardewerk 
van Hekelingen 1 in de middenfase. 

Wanneer we de versiering van de potten uit de middenfase van de Hazendonk verge-
lijken met gelijkvormige potten uit dezelfde fase, zien we grote verschillen (tabel 6). De 
Hazendonk-middenfase-potten hebben op één na alle versiering. Acht hebben perforaties 
onder de rand, één in combinatie met perforaties in de wand. Twee potten die eveneens 
tot deze fase behoren maar niet in een vormgroep konden worden ingedeeld, zijn ook 
versierd met perforaties onder de rand (H6 en H11). Dit beeld zien we niet terug op de 
andere vindplaatsen. Het op de Hazendonk veel voorkomende versieringstype ‘perforaties 
onder de rand’ komt op de andere vindplaatsen veel minder vaak voor. Deze potten zijn 
vaker onversierd. Op de vindplaats Vlaardingen komt een versieringstype voor dat op de 
vindplaats Hazendonk ontbreekt: knobbeloren.[1]

In de late fase lijken de gebruikte versieringstechnieken op de Hazendonk en de 
andere vindplaatsen meer overeenkomsten te vertonen. De twee E-potten van de vind-
plaats Voorschoten-Boschgeest zijn niet versierd, evenals de E-pot van de Hazendonk. 
De E-pot van Heerjansdam is versierd met perforaties in de wand. Mogelijk gaat het hier 
echter om een reparatiegat. 

 Van de drie onversierde D-potten die zijn gevonden op de vindplaatsen Voor-
schoten-Boschgeest en Leidschendam is het onduidelijk of zij in de midden- of late fase 
thuishoren. Op de Hazendonk komen geen onversierde D-potten voor: alle potten hebben 
perforaties onder de rand. Twee andere D-potten van Voorschoten-Boschgeest hebben 
perforaties onder de rand in combinatie met knobbeloren; dit versieringstype komt niet 
voor op Hazendonk D-potten.

Nu er een nieuwe typochronologie is opgesteld van de verschillende vormgroepen, kan 
deze vergeleken worden met de bestaande fasering. Bij deze vergelijking gaat het om de 
vormkenmerken en versiering (tabel 7). 

Fase Vormgr. H.donk Hek. 1 Heerj.d. Haams-Br. Halve Mijl Leidsch.d Voorsch.-B. Vlaard.

Laat E 1 geen  1 pw    2 geen 

 D 1 pr     (1 geen) (2 pr, k)

        (1 geen) 

Midden D 1 pr      (1 geen) (2 pr, k)

        (1 geen) 

 C 1 geen 2 geen  1 geen 1 geen 1 geen 3 geen 4 geen

  5 pr  1 pr      1 pw

  1 pr, pw        1 k

 B 1 pr   1 geen   2 geen 1 geen

     1 pr

 A 1 pr      1 pr 

Vroeg A 1 pr

  1 geen 

Tabel 6  Vergelijking versiering per fase.

Pr Versierd met perforaties onder de 
 rand.
Pw Versierd met perforaties in de
 wand.
Pr, pw Versierd met zowel perforaties
 onder de rand als in de wand.
K Versierd met knobbeloren.
Pr,k Versierd met perforaties onder de
 rand in combinatie met knobbel
 oren.
Geen Onversierd.
(..) Van deze D-potten is het ondui-
 delijk of zij in de midden- of late
 fase thuishoren.

Versiering

[1] Dit is één van de criteria waarop Lanting en Van der 
Plicht Vl-1 verdeelden in 1b en 1c.

Vormgroepen en de 
bestaande fasering
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Vlaardingen-1a werd als fase omschreven door Louwe Kooijmans (1976) na onderzoek op 
de vindplaats Hazendonk. Alle vijf potten die door Louwe Kooijmans tot deze fase worden 
gerekend zijn meegenomen in deze analyse. Het is opvallend dat twee van de potten tot 
vormgroep A behoren. De andere drie potten van de Hazendonk die tot deze fase zouden 
behoren, vallen niet in één van de vijf vormgroepen. 

Raemaekers (2005) stelde dat de indeling in VL1a en VL1b puur berust op een date-
ringsverschil en slechts gebaseerd is op een beperkt aantal potten. Daar voegde hij nog 
aan toe dat er overeenkomsten zijn tussen Hazendonk 1a- en 1b-materiaal, wat de toewij-
zing van potten aan een fase bemoeilijkt. Deze kritiek op de indeling blijkt terecht te zijn. 
Vormgroep A komt ook in de middenfase voor, van een andere potvorm dan in latere fasen 
is dus geen sprake. Wel moet worden benadrukt dat de verschillen tussen VL1a en 1b op 
de Hazendonk aanzienlijk zijn. Slechts potvorm A blijft bestaan in de middenfase. 

De middenfase is gebaseerd op het Hazendonk-aardewerk (fase VL1b). De hierbij geplaatste 
vindplaatsen met dezelfde aardewerkvormen hebben overeenkomstige dateringen, soms 
iets jonger dan de Hazendonk-dateringen. Drie vindplaatsen (Voorschoten-Boschgeest, 
Leidschendam en Vlaardingen) worden op basis van de voorkomende vormgroepen zowel 
in deze als in de late fase ingedeeld. De middenfase kan worden vergeleken met VL1b en 
VL1c. 

De indeling in VL1b en 1c werd voorgesteld door Lanting & Van der Plicht (1999/2000). 
Een argument voor deze indeling was de iets oudere datering van fase 1b op vindplaats 

Fasering volgens bestaande chronologie Vergelijking met vormgroepen

Fase Kenmerken Fase Kenmerken

VL2b Potvormen: Peervormig profiel met een Laat Potvormen: Vormgroepen D en E. Langgerekte

VL2a verticale rand. Bekerachtige vormen.  potvormen met een mild ‘S- vormig’ profiel.

 Versiering: Versiering ontbreekt.  Versiering: Groep E is slechts zelden versierd, op 

   één pot komen mogelijk wandperforaties voor*. 

   Groep D kent perforaties onder de rand, soms in 

   combinatie met knobbeloren. 

VL1c Potvormen: ‘Buikiger S-vormige profielen’  Midden Potvormen: Grootste verscheidenheid aan potvor-

 met een uitstaande of cilindrische hals.   men. Alle gedrongen potvormen, A, B en C komen

 Versiering: Gaatjes en putjes onder de   voor. Deze hebben een kort ‘S- vormig’ profiel. 

 rand komen minder voor dan in VL1b,   Vormgroep C is sterk dominant. Vormgroep D 

 geen knobbeloren.  is de enige langgerekte potvorm die voorkomt, deze

   heeft een veel minder uitgesproken S-vormig profiel. 

   Versiering: Perforaties onder de rand komen voor 

   bij alle potvormen. Groep C kent ook perforaties in 

   de wand, in de wand en onder de rand en knobbel-

   oren. Groep D kent een combinatie van perforaties 

   onder de rand en  knobbeloren. 

VL1b Potvormen: Hoge ‘S- of emmervormige’ 

 profielen sommige met een wandknik. 

 Versiering: Gaatjes en putjes onder de rand .

 zijn zeer veel voorkomende versierings-

 vormen, knobbels daarentegen komen 

 niet voor.  

VL1a Potvormen: Vooral verschillend door  Vroeg: Potvormen: Alleen vormgroep A

 zichtbare rollen, S-vormig profiel of iets   komt voor, dit is een gedrongen potvorm met

 minder uitgesproken profiel (?), scherpe   een S-vormig profiel.

 schouderhoek en een licht gekrulde rand.   Versiering: Meestal versierd met perforaties onder

 Versiering: Perforaties onder de rand.   de rand.

 

Tabel 7  Vormgroepen en de bestaande 
chronologie.

* Het betreft hier pot He51 van de vind-
plaats Heerjansdam, van deze pot is de 
fase toewijzing onzeker.

De vroege fase

vergeleken met VL1a

De middenfase

vergeleken met VL1b en1 c
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Hazendonk ten opzichte van de vindplaatsen Vlaardingen en Voorschoten, en verschillen in 
potvormen. De potvormen van de VL1b-fase van de vindplaats Hazendonk zijn omschre-
ven als ‘hoge S- of emmervormige profielen’, sommige met een wandknik. De potvormen 
van de VL1c-fase, op basis van het aardewerk uit Vlaardingen en Voorschoten, als ‘buiki-
ger S-vormige profielen’ met een uitstaande of cilindrische hals. 

De verschillen in de aardewerkvormen, die Lanting en Van der Plicht zagen tussen 
het aardewerk van de vindplaats Hazendonk enerzijds en Vlaardingen en Voorschoten-
Boschgeest anderzijds, zien we niet terug in dit onderzoek. De vormgroepen afkomstig uit 
de VL1b-fase van de Hazendonk komen terug op beide andere vindplaatsen. Op de vind-
plaats Voorschoten-Boschgeest komen alle potvormen (A, B, C en D) die in deze fase op 
de Hazendonk voorkomen, ook voor. Op de vindplaats Vlaardingen komen de potvormen 
B en C voor, waarbij potvorm C sterk dominant is. Deze dominantie komt overeen met het 
beeld van de Hazendonk. Wel ontbreekt op deze vindplaats vormgroep A, de potvorm die 
als de oudste Vlaardingen-potvorm kan worden beschouwd. Een verschil tussen hoge ‘S- 
of emmervormige profielen’ en buikiger ‘S-vormige’ profielen komt niet naar voren uit de 
analyse. De ‘buikige’ vormgroep, groep D, komt zowel op de vindplaats Hazendonk als op 
de vindplaats Voorschoten-Boschgeest voor. Deze vormgroep komt niet voor op de vind-
plaats Vlaardingen. Dit spreekt de indeling van Lanting en Van der Plicht juist tegen. 

De potten die op basis van de voorkomende vormgroepen sterk overeenkomen met 
de potten van de Hazendonk uit VL1b, komen op basis van versiering zeer slecht overeen. 
De karakteristieke perforatie onder de rand van de Hazendonk ontbreekt op de meeste 
potten van andere vindplaatsen. Daarnaast komt op de vindplaats Vlaardingen een pot 
met knobbeloren voor, een versieringstechniek die op de Hazendonk ontbreekt. Lanting & 
Van der Plicht (1999/2000) hebben dus gelijk wanneer zij stellen dat het aardewerk van 
de Hazendonk verschilt van dat van, vooral, Vlaardingen en Voorschoten, op basis van 
versieringstypen. 

De late fase wordt vergeleken met VL2a en 2b. Vlaardingen 2a en 2b verschillen volgens de 
bestaande chronologie alleen op basis van het al dan niet voorkomen van Enkelgraf-aar-
dewerk en AOO-bekers (Glasbergen et al. 1967). Volgens critici is er geen verschil tussen 
aardewerk uit beide fasen (Lanting & Van der Plicht 1999/2000; Raemaekers 2005). 

VL2 wordt volgens de bestaande chronologie onder meer gekarakteriseerd door het 
ontbreken van versiering. Eén van de potten van de vindplaats Hazendonk (H10) is een 
D-pot die wel degelijk versiering kent, namelijk perforaties onder de rand. Twee andere 
potten van de Hazendonk uit deze fase vallen niet in een vormgroep, maar hebben wel 
versiering: één met zigzag en één pot met perforaties onder de rand (H7 en H8). Op de 
vindplaatsen Voorschoten-Boschgeest en Leidschendam komen ook D-potten voor, maar 
van deze is het onduidelijk of ze tot de midden- of late fase moeten worden gerekend. 
Enkele van deze potten zijn eveneens versierd met perforaties onder de rand of, in twee 
gevallen van Voorschoten-Boschgeest, met perforaties onder de rand en knobbeloren (fig. 
16). Figuur 13 laat zien dat vier van de zes potten die in deze vormgroep vallen versierd 
zijn.

De enige E-pot die mogelijk versierd is, is de pot van Heerjansdam. Het is onduidelijk 
of de aanwezige gaten perforaties of reparatiegaten zijn. Daarnaast komen de 14C-datering 
(vroeg) en typologische datering (laat) niet overeen.

Het aardewerk uit fase VL2a en b wordt in de bestaande chronologie omschreven als 
‘peervormig’ (Glasbergen et al. 1967) of ‘bekerachtig’ (Louwe Kooijmans 1976). Daar-
naast wijzen onderzoekers op de zeer duidelijke verschillen tussen VL1 en VL2 (Louwe 
Kooijmans 1976). Deze expliciete overgang naar andersoortige vormen komt ook zeer 
duidelijk naar voren uit dit onderzoek; van een kleine potvorm naar een veelvoud aan 
kleine potvormen en van een enkele iets grotere naar enkel grote potvormen. Hierbij moet 
wel worden opgemerkt dat vormgroep D zowel in de midden- als in de late fase voorkomt. 
Het is echter lastig om vormgroep D en E, die we kennen uit de late fase, te vergelijken 
met de termen ‘bekervormig’ en ‘peervormig’. Over het algemeen kunnen we stellen dat 
er inderdaad sprake is van een langer worden van de potten met een minder uitgesproken 
‘S-vormigheid’. 

Van enkele potten is het niet duidelijk of zij tot de Vlaardingengroep kunnen worden gere-
kend. Figuur 18 is een vormschema waarin de kenmerken van de verschillende Vlaardin-
gen-vormgroepen zijn weergegeven. Van de potten in de analyse kon 77% (47 potten) 
worden toegewezen aan één van de vijf vormgroepen. Dit betekent dat 23% van de potten 

De late fase 

vergeleken met Vl2a en 2 b

Het toevoegen van 
‘nieuwe’ potten
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(8 potten) niet is toegewezen. Door middel van het vormschema kan dus niet met abso-
lute zekerheid worden gesteld of potten wel of niet tot de Vlaardingengroep behoren. 

 Met behulp van het vormschema zijn drie potten, waarvan de Vlaardingen-toewij-
zing nog onduidelijk was, opnieuw bekeken. De eerste pot is gevonden op kavel OZ35/36 
in zuidelijk Flevoland (Vlierman 1985). De betreffende 14C-datering 4660±40 (GrN 26612) 
wijst op een ouderdom vóór het begin van de Vlaardingengroep, maar is mogelijk te oud 
als gevolg van een reservoireffect (Raemaekers 2003/2004: tabel 1). Deze pot valt op 
basis van haar morfologische kenmerken in vormgroep C en kan daarmee in de midden-
fase worden geplaatst. Het reservoireffect wordt daarmee op 200 tot 600 jaar geschat.

 De tweede pot waarvan de Vlaardingen-datering onduidelijk is, is de pot gevon-
den op de vindplaats Meerhoven bij Eindhoven. Deze pot kan op basis van haar vormken-
merken in groep D worden geplaatst en valt dus in de midden- of late fase.

 Op de vindplaats Kootwijk is in 1971-1973, tijdens een IPP opgraving uitgevoerd 
door H.A. Heidinga, een pot gevonden waarvan de Vlaardingen toewijzing onduidelijk was. 
Deze pot kan op basis van haar vormkenmerken in de midden- of late fase (vormgroep D) 
worden geplaatst. 

De drie genoemde potten zijn toegevoegd aan de betreffende typenplaten (fig. 15 en 
16).

Het gepresenteerde vormschema kan wellicht ook gebruikt worden om de morfologische 
verschillen met andere aardewerkgroepen nader te bestuderen. Hier wordt ten eerste 
ingegaan op de overeenkomsten en verschillen met het aardewerk van de Steingroep. De 
Vlaardingengroep en Steingroep worden beschouwd als gerelateerde archeologische feno-
menen (Louwe Kooijmans 1980). Hier wordt onderzocht of het aardewerk het onderscheid 
tussen beide culturele groepen onderschrijft. 

Vervolgens wordt het aardewerk van de Trechterbekercultuur in de analyse betrokken. 
De vroege en middenfase van de Vlaardingengroep zijn gelijktijdig met de TRB-cultuur. 
Louwe Kooijmans wijst erop dat het Vlaardingen-aardewerk sterk verschilt van het gelijk-
tijdige TRB-aardewerk. Relaties met het noorden en oosten van Nederland worden wel 
gezien in het voorkomen van geperforeerde kleischijven en kraaghalsflesjes die zowel in 
Vlaardingen- als TRB-context voorkomen (Louwe Kooijmans 1974). Verdere aanwijzingen 
voor contacten tussen de Vlaardingengroep en de TRB-cultuur zijn gevonden op de vind-
plaats Hazendonk. Daar zijn twee TRB-wandscherven gevonden (Lanting & Van der Plicht 
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1999/2000). Toch stellen Louwe Kooijmans (1974) en Van Gijn en Bakker (2005) dat de 
culturele banden van de Vlaardingengroep met het zuiden sterker moeten zijn geweest.

Ten slotte wordt ingegaan op morfologische overeenkomsten tussen Vlaardingen- en 
Enkelgrafcultuur(EGK)-aardewerk. Ingewikkeld aan deze analyse is het feit dat het voor-
komen van EGK-aardewerk traditioneel gebruikt is als kenmerkend voor de laatste fase 
van de Vlaardingengroep (VL2b, zie boven). Een EGK-beker in Vlaardingen-context waar-
van de versiering wordt weggedacht, zal dan ook als Vlaardingen-pot worden geïnter-
preteerd. Op verschillende Vlaardingen-vindplaatsen is EGK-aardewerk gevonden. Op de 
vindplaats Vlaardingen zijn een pot en vijf fragmenten van een EGK-amfoor gevonden 
(Van Beek 1990). Enkelgraf-aardewerk is ook gevonden op de vindplaatsen Voorschoten, 
Leidschendam, Hazendonk en Zandwerven (Van Gijn & Bakker 2005). Van Gijn en Bakker 
(2005) wijzen op een toename van bekervormige potten in de laatste fase van de Vlaar-
dingengroep. Pot H8 van de Hazendonk kan, door zijn versiering, gezien worden als een 
EGK-pot. Deze valt niet in één van de Vlaardingen-vormgroepen, maar ligt dicht bij de late 
fase-potvorm E. 

Het aardewerk van vier vindplaatsen van de Steingroep is vergeleken met het aardewerk 
van de Vlaardingengroep. Van de vindplaats Kraaijenberg (Louwe Kooijmans & Verhart 
1990) komen vier onversierde potten. Eén komt overeen met de A-vormgroep; de overige 
drie lijken op C-potten maar hebben een te hoge schouder en vallen daarmee buiten de 
vormgroep. De pot van Stein (Louwe Kooijmans & Verhart 1990: fig. 18) lijkt het meest 
op de A-potten, maar de schouderhoek is te groot . Uit Well-Aaijen komt een pot met per-
foraties onder de rand die kan worden toegewezen aan de A-vormgroep (Bloo 2005). De 
onversierde pot uit Ittervoort (Drenth et al. 2003, p.137) past in de D-vormgroep.

Drie van de zes potten van de Steingroep kunnen op basis van hun vormkenmerken 
ook worden geïnterpreteerd als Vlaardingen-potten. Het lijkt erop dat de toewijzing aan 
Vlaardingen, danwel Stein, vooral gebaseerd is op de geografische ligging. Het onder-
scheid tussen beide groepen is ons inziens discutabel. 

Het Vlaardingen-aardewerk is vergeleken met vroeg-Havelte Trechterbeker-aardewerk 
afkomstig uit de nederzetting Beekhuizerzand (Modderman et al. 1976). Uit deze verge-
lijking kwam een opvallend patroon naar voren. Het versierde TRB-aardewerk uit Beek-
huizerzand is niet vergelijkbaar met het Vlaardingen-aardewerk. Geen van deze potten 
kan in een Vlaardingen-vormgroep worden geplaatst. Dit komt door de veel hogere rand 
(trechter). Het aardewerk dat niet is versierd met typische TRB-technieken en -motieven 
lijkt echter wel sterk op het Vlaardingen-aardewerk. Drie van de vijf onversierde potten 
die geschikt waren voor analyse konden in een Vlaardingen-vormgroep worden geplaatst. 
Twee potten passen in de Vlaardingen-middenfase, vormgroep C (ibid.: fig. 3, 5 en 6). Eén 
pot kan in de Vlaardingen-middenfase, vormgroep B, worden geplaatst (ibid.: fig. 1). De 
twee andere potten die zijn geanalyseerd hebben een te hoge rand ten opzichte van de 
schouder (ibid.: fig. 8, 1, fig. 10, 13)

Ook de versiering van deze, niet op typisch TRB wijze versierde, potten komt over-
een met Vlaardingen-versiering. Perforaties onder de rand en in de wand en knobbeloren 
komen voor (ibid.: fig. 6, 7, 8, 9, 10, 11). Een versieringstechniek van deze potten die bij 
Vlaardingen-potten niet voorkomt zijn oortjes (ibid.: fig. 6, 8, 9). 

 Het is opvallend dat het Vlaardingen-aardewerk zoveel overeenkomsten vertoont 
met het onversierde aardewerk van de TRB-nederzetting Beekhuizerzand. Dit wijst ten-
minste op intensief contact. Als daarbij wordt opgeteld dat aardewerkvormen als kraag-
halsflesjes en kleischijven bij beide groepen voorkomen en ook versiering in TRB-stijl 
(Hazendonk) bij Vlaardingen-vindplaatsen wordt aangetroffen, is het onderscheid vooral 
de afwezigheid van de vormenrijkdom van het versierde TRB-aardewerk in de Vlaardin-
gengroep. De verschillen zijn daarmee kleiner dan vaak verondersteld. 

Het aardewerk wordt door Lanting en van der Plicht (1999/2000) in horizont 5 geplaatst 
(Bakker 1979, fase E). Deze datering komt goed overeen met de middenfase van de Vlaar-
dingengroep. 

Aan de hand van 57 tekeningen van Enkelgrafcultuur-potten (vooral afkomstig uit graf-
contexten) is het aardewerk vergeleken met de voorgestelde vormgroepen (tekeningen 
GIA). Meer dan tweederde van de EGK-potten (67%) kon niet worden toegewezen aan 
één van de Vlaardingen-vormgroepen. Acht EGK-potten zijn vergelijkbaar met de late 
fase-vormgroep E. Deze uitkomst onderschrijft het probleem om potten toe te schrijven 
aan de Vlaardingengroep, dan wel EGK-cultuur. Opvallend is dat tien potten overeenkomen 
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met de vroege fase-vormgroep A. Dit is zeer opmerkelijk, aangezien deze vormgroep in 
Vlaardingen-context in deze periode niet meer voorkomt. Een laatste pot kan vergeleken 
worden met de middenfase Vlaardingen-vormgroep B. 

 De voorkomende versieringspatronen op zowel de EGK-potten die wel als die die 
niet met een Vlaardingen-vormgroep kunnen worden vergeleken, komen niet overeen met 
de versiering van de Vlaardingen-potten. Voorkomende versieringen op de EGK-potten 
zijn touwindrukken, horizontale banden, verticale strepen, diagonale strepen, amandel-
vormige indrukken, zigzagpatronen, ronde indrukken en oortjes. Deze versieringstypen 
komen vaak in combinatie voor. Slechts een klein deel van de potten, negen stuks (16%), 
is onversierd. 

 De verschillen tussen Vlaardingen- en Enkelgraf-aardewerk lijken vrij groot. 
Kanttekening hierbij is dat de vergelijking is gebaseerd op nederzettingsaardewerk (Vlaar-
dingen) en grafaardewerk (EGK). Het verschil in context kan een reden zijn voor de grote 
verschillen. 

Op de vindplaats Vlaardingen is echter ook EGK-aardewerk aangetroffen. Eén van de 
potten was geschikt voor analyse en is geanalyseerd door middel van het vormschema, 
maar kon niet in één van de vormgroepen worden geplaatst. 

Bovenstaand onderzoek presenteert een nieuwe morfologische en chronologische indeling 
van het aardewerk van de Vlaardingengroep. De breedtevariabelen van het Vlaardingen-
aardewerk (de randdiameter, de minimale diameter en de wanddiameter) hebben een 
sterke relatie tot elkaar. Er is blijkbaar een voorkeur voor potten met bepaalde breed-
teverhoudingen. De variabelen die de mate van ’S-vormigheid’ bepalen (de rand- en 
schouderhoogte en de rand- en schouderhoek) bleken geschikt om vormgroepen in te 
onderscheiden. Er konden vijf vormgroepen worden geformuleerd:

Vormgroep A: Bestaat uit vier potten. Het is een gedrongen potvorm, met een rede-
lijk grote randhoogte, een gemiddelde schouderhoogte en een uitgesproken S-vormig 
profiel. 75% is versierd met perforaties onder de rand, de rest van de potten is onver-
sierd.

Vormgroep B: Bestaat uit 6 potten. Het is een gedrongen potvorm met een kleine 
rand- en schouderhoogte. Het profiel wordt gekenmerkt door de afwezigheid van een 
randhoek. Versiering komt voor in de vorm van perforaties onder de rand (33%). Het 
grootste deel van de potten is echter onversierd.

Vormgroep C: Is de grootste groep en bestaat uit 23 potten. Dit is een gedrongen pot-
vorm, met een gemiddelde rand- en schouderhoogte en rand- en schouderhoek. 43% 
van de potten is versierd. 30% heeft perforaties onder de rand, 4% heeft knobbeloren, 
4% heeft perforaties onder de rand in combinatie met knobbeloren en 4% heeft perfo-
raties in de rand en in de wand.

Vormgroep D: Wordt gevormd door 6 potten. Dit zijn langgerekte potten met een 
gemiddelde randhoogte en een redelijk grote tot grote schouderhoogte. Het profiel van 
deze potten wordt gekenmerkt door een ‘dikke buik’. 67% van de potten is versierd. 
33% is versierd met perforaties onder de rand, 33% is versierd met perforaties onder 
de rand in combinatie met knobbeloren. 

Vormgroep E: Bestaat uit 4 potten. Dit is een langgerekte potvorm met een redelijk 
hoge rand en schouder en een mild S-vormig profiel. De meeste potten (75%) zijn 
onversierd. Eén van de potten is versierd met perforaties in de wand. 

De vindplaats Hazendonk is de enige vindplaats met zowel een gedateerde stratigrafie 
als een groot aantal geanalyseerde bruikbare potten. De stratigrafie van de Hazendonk is 
dan ook als uitgangspunt gebruikt om vast te stellen of het Vlaardingen-aardewerk een 
morfologische ontwikkeling kent. Op de vindplaats Hazendonk bleken er per periode ver-
schillen te zijn in voorkomende vormgroepen.

Vervolgens is het aardewerk afkomstig van de andere vindplaatsen ingepast in het 
schema van de Hazendonk en van de gedateerde potten is gekeken of zij een overeen-
komstige datering hebben als gelijkvormige potten van de Hazendonk. Deze dateringen 
bleken vaak overeen te komen. Dit betekent dat het aardewerk van de Vlaardingengroep 
een morfologische ontwikkeling heeft gekend. 

CONCLUSIE
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De opgestelde chronologie op basis van de stratigrafie van de Hazendonk ziet er als volgt 
uit:

Vroege fase: Deze bestaat alleen uit het VL1a-materiaal van de vindplaats Hazendonk. 
De enige voorkomende vormgroep is A, een gedrongen potvorm. 

Middenfase: Deze fase bestaat uit het materiaal afkomstig uit de Hazendonk 1b-laag 
en het materiaal afkomstig van Hekelingen I, Haamstede-Brabers, Halve Mijl, Voor-
schoten-Boschgeest, Leidschendam en Vlaardingen, in totaal 28 tot 32 potten. In deze 
fase komt het grootste aantal verschillende potvormen voor; A, B, C en D. De meeste 
potvormen uit deze periode zijn de gedrongen potvormen A, B en C, waarvan vorm-
groep C veruit dominant is. In deze fase komt ook één langgerekte potvorm, D, voor. 
Op de Hazendonk zijn bijna alle potten versierd met perforaties onder de rand. De 
potten van de andere vindplaatsen kennen veel minder versiering, in enkele gevallen 
komen perforaties onder de rand, knobbeloren of een combinatie van beiden voor. Dit 
duidt op regionale verschillen in versieringstechnieken.

Late fase: De late fase bestaat uit het materiaal van Hazendonk 2b-fase en materiaal 
van Heerjansdam, Voorschoten-Boschgeest en Leidschendam. Het gaat om 4 tot 8 
potten. In deze fase komen alleen nog de langgerekte potvormen D en E voor. 

De pot van de vindplaats Heerjansdam past niet in de voorgestelde morfologische ont-
wikkeling. De 14C-datering wijst op een plaats aan het begin van de Vlaardingen-periode; 
de potvorm (E-pot) is juist een late ontwikkeling. Dit is de enige aantoonbare  afwijking. 

Het aardewerk van de Vlaardingengroep en de Steingroep is morfologisch sterk overeen-
komstig. Aangezien er geen onderscheidend criterium kan worden aangegeven, wordt 
voorgesteld de archeologische resten van beide groepen als Vlaardingen-Steingroep aan 
te duiden.

Het aardewerk van de Vlaardingengroep kent weinig overeenkomsten met het meeste 
TRB-aardewerk. Opvallend is echter dat het aardewerk van de TRB-nederzetting Beekhui-
zerzand (vroeg-Havelte fase) wel overeenkomsten vertoont met het Vlaardingen-aarde-
werk. Deze potten lijken zowel qua morfologie als versiering op het middenfase-aardewerk 
van de Vlaardingengroep. 

Het aardewerk van de EGK-cultuur en de Vlaardingengroep is duidelijk verschillend. 
Meer dan tweederde van het EGK-aardewerk valt niet in één van de Vlaardingen-vorm-
groepen te plaatsen. Enkele van de potten kunnen wel worden vergeleken met een Vlaar-
dingen-vormgroep. Eén pot kan worden geplaatst in de middenfase, vormgroep B. Acht 
potten kunnen worden gerekend tot de late fase-potvorm E. Opvallend is dat tien potten 
sterk op potvorm A lijken, dit is een vroege-fase potvorm die in Vlaardingen-context niet 
meer voorkwam ten tijde van de overgang naar EGK. 

Bovenstaand onderzoek is mogelijk gemaakt door de medewerking van een groot aantal collega’s. Tekeningen werden 
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VINDpLAATS DRUNEN 1 EN EEN STUKJE pROTOHISTORIE VAN HET STEEN-
TIJDONDERZOEK IN NEDERLAND

Anton van der Lee

INLEIDING De Loonse en Drunense Duinen, een complex van ongeveer 3400 ha, herbergen in zich 
het grootste aaneengesloten niet aan zee gelegen stuifterrein van Europa. Sinds 2002 
heeft het gebied de status van nationaal park. Het is voor het overgrote deel eigendom 
van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en het is met name bij dagjes-
mensen bijzonder in trek als recreatiegebied. Talrijke campings die er omheen gesitueerd 
zijn, verhogen nog de recreatiedruk. Slechts weinig bezoekers zullen zich realiseren, dat 
het bewonderenswaardige natuurmonument in feite een natuurruïne is, aangericht door 
menselijke fouten, ten dele in de historische tijd, maar voor een deel ook door de prehis-
torische bewoners.

In de 20e eeuw is in dit stuifgebied door amateur-archeologen op uitgebreide schaal 
gezocht naar overblijfselen van voorhistorische bewoning. Er zijn talrijke vondstconcen-
traties ontdekt, al vanaf 1921, maar alles bijeen genomen zijn de onderzoeksresultaten, 
ondanks de vele gevonden artefacten, ronduit teleurstellend. Van systematisch onderzoek 
is nooit sprake geweest.

Deze bijdrage wil een globaal overzicht geven van de gang van zaken, de hoofdrolspe-
lers voor het voetlicht brengen en één van de vondstenconcentraties, Drunen 1, wat meer 
in het bijzonder presenteren.

De Loonse en Drunense Duinen zijn gelegen op een langgerekte dekzandrug, die vanaf 
Oosterhout via Dongen, Loon op Zand en Vlijmen te volgen is tot aan Oss toe. Aan de 
westkant grensde het terrein aan uitgestrekte veengebieden, die tussen 1400 en 1640 zijn 
afgegraven. Loon op Zand heette dan ook vroeger Venloen (spreek uit: Venloon = bossen 
bij het veen); pas later, na het ontstaan van de verstuivingen, werd dat Loon op (= bij) ’t 
Sandt en tenslotte Loon op Zand.

Toen op de dekzandrug in de Allerödperiode (9800 – 9000 v.Chr.) de eerste jagers/
verzamelaars zich meldden, zonder in de natuur in te grijpen, zagen zij geleidelijk een licht 
mengbos van berken en dennen ontstaan, dat in de daarop volgende periode, de Jonge 
Dryas, door de extreme koude weer ten gronde ging. De rendierjagers van de Ahrensburg-
cultuur hebben in de Loonse en Drunense Duinen geen sporen nagelaten.

Rond 8.000 v. Chr. eindigde de ijstijd abrupt en de boomgroei kwam terug: eerst weer 
berk en den, gevolgd door hazelaar, eik, iep, linde en tenslotte de beuk, terwijl in het aan-
grenzende moerasgebied aan de westkant, maar ook in het huidige drassige natuurgebied 
aan de zuidkant, de Brand genaamd,  de els, es en wilg zich beter thuis voelden. Het 
huidige stuifgebied raakte overdekt met zogenaamd eikenmengbos, waarvan de jagers/
verzamelaars uit het Mesolithicum dankbaar gebruik hebben gemaakt. Ook zij lieten de 
natuur ongemoeid.
In het Neolithicum was er voor de boeren heel wat betere grond te vinden dan die van de 
huidige Loonse en Drunense Duinen. Wel hebben ze het mengbos benut voor de jacht, 
zoals blijkt uit de talrijke fraaie pijlspitsen die er zijn opgeraapt. Hun nederzettingen lagen 
o.a. ten oosten van de tegenwoordige Loon op Zandse dorpskern en bij Vlijmen (Van 
der Lee 1969, 1982). Pas in de Bronstijd en IJzertijd onderging het gebied een complete 
gedaanteverandering. De boeren, waarvan met name bij de aanleg van de nieuwe weg 
Loon op Zand – Waalwijk in 1988 de plattegronden van hun boerderijen zijn teruggevon-
den, hebben d.m.v. roofbouw het eikenmengbos opgeruimd (Roymans & Hiddink 1991). 
Wanneer na korte tijd de akkers bij gebrek aan effectieve bemesting in de steek moesten 
worden gelaten, herstelde het oorspronkelijke bos zich niet meer, mede als gevolg van de 
schapenhouderij, waardoor de jonge boompjes werden afgevreten. De heide nam bezit 

Samenvatting – De Loonse en Drunense Duinen zijn al sinds lange tijd bekend om het voorkomen van jong-paleolithische en meso-
lithische vindplaatsen. De meeste vindplaatsen zijn ontdekt in zones waar het zand was afgestoven tot op het lemige substraat. Het 
gebied heeft sinds het begin van de vorige eeuw een groot aantal onderzoekers aangetrokken. In dit artikel wordt door de auteur 
een overzicht gegeven van de onderzoeksgeschiedenis. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de vindplaats Drunen 1. Het materiaal is 
in de loop der jaren aan verschillende culturen toegeschreven, maar het betreft vrijwel zeker een complex dat tot de Tjongercultuur 
(‘Federmesser’) moet worden toegeschreven.
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van de grond. We mogen aannemen, dat aan het begin van de historische tijd het hele 
terrein bestond uit een uitgestrekte heidevlakte.

In de Late Middeleeuwen veranderde het gebied opnieuw grondig van aanzien als 
gevolg van menselijke fouten. Vanaf de 11e eeuw nam de bevolking van de streek toe. 
Plaatsen als Drunen en Venloen ontstonden. De landsheer, in casu de hertog van Bra-
bant, beschouwde alle ‘woeste’, d.w.z. onontgonnen gronden als zijn persoonlijk eigen-
dom. Tegen een geringe vergoeding gaf hij aan omwonenden gezamenlijk het recht om 
er gebruik van te maken; zo’n gebied heette dan een ‘gemeint’ (meent). Nu was er in 
de Late Middeleeuwen sprake van ‘eeuwige roggeteelt’ en dat kon alleen met bijzondere 
maatregelen: het drieslagstelsel, waarbij men jaarlijks eenderde van de grond braak liet 
liggen om wat te herstellen en een zo zwaar mogelijke bemesting met stalmest. Daarvoor 
was zo’n gemeint onontbeerlijk: men kon er heiplaggen steken, die in de potstal werden 
vermengd met de uitwerpselen van runderen en schapen om zo de hoeveelheid mest te 
vergroten. De gemeint was daarnaast heel geschikt om er de schapen te weiden.

Nadelig voor een gemeint was, dat niemand er zich persoonlijk voor verantwoordelijk 
voelde. Was een gedeelte afgeplagd, dan moest men dat stuk een jaar of tien met rust 
laten, zodat de natuur de kans kreeg zich te herstellen. Hebzucht, onachtzaamheid en 
onverstand leidden echter tot een catastrofe door een te hoge frequentie van afplaggen, 
eventueel gepaard met een droogteperiode. De wind kreeg vat op het onderliggende zand, 
de verstuivingen kwamen op gang en hun verwoestende werking was voorlopig niet te 
stoppen. Het zal rond 1350 aan de kant van Venloen begonnen zijn, maar al in 1391 zag 
men zich genoodzaakt, het hele dorp “ses booghscheuten weeghs” te verplaatsen, omdat 
door het opgestoven zand de akkers onbruikbaar waren geworden. Het oude Venloen 
werd als Wüstung in de steek gelaten en het nieuwe dorp werd gesitueerd rond de in 1396 
gebouwde huidige kerk van Loon op Zand.

De verwoestingen schoven met de overheersende zuidwestenwinden op in noordoos-
telijke richting naar het gehucht Giersbergen, eigendom van de abdij Ter Kameren bij 
Brussel. Begonnen met een schenking van hertog Hendrik II in 1244 met een omvang van 
144 bunder, groeide dit domein tot ongeveer 400 ha uit, totdat het in 1614 werd verkocht 
(Notebaert 1968). De beheerders van Giersbergen hebben in een heroïsch gevecht van 
meer dan anderhalve eeuw de desastreuze opmars van het stuifzand tot staan weten te 
brengen. Wat restte was de ruïne van een voormalig heideveld, die wij nu als natuurre-
servaat koesteren.

Van 17 t/m 25 juli 1965 organiseerde de Heemkundekring ‘Onsenoort’, gevestigd in 
Nieuwkuijk, een uitgebreide tentoonstelling over de Loonse en Drunense Duinen, die tot 
zijn werkgebied behoren. Het gemeentebestuur van Drunen had daartoe gulhartig de 
raadzaal en de trouwzaal van het gemeentehuis ter beschikking gesteld. In de raadzaal 
werd een diorama van het gebied gepresenteerd – de schrik sloeg burgemeester Stieger 
om het hart, toen hij vier kubieke meter duinzand zijn raadzaal zag binnenkruien – terwijl 
de trouwzaal was gereserveerd voor archeologische vondsten, voor een groot deel uit de 
collectie van de toen nog in Loon op Zand woonachtige auteur, maar daarnaast ook soms 
met veel moeite verkregen bruiklenen uit het Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch, 
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Figuur 1  Jan C.J. Ossewaarde, 1905-
1923.
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het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, en het Nederlands Museum voor Anthropologie 
en Praehistorie i.o., Amsterdam. Van deze bruiklenen was in feite alleen maar bekend, dat 
ze in de vooroorlogse jaren waren verzameld door Jan Ossewaarde uit Vlijmen, ds. A.P. 
van der Vlugt uit Drunen en R.M.H. Oppenheim uit Haarlem.

De expositie werd een eclatant succes. Journaalopnamen van Fred Emmer voor de 
N.T.S. lokten zoveel bezoekers naar Drunen, dat de circulatie volkomen stagneerde. Na 
afloop moesten de bruiklenen worden teruggebracht, maar pater Tarcisius van Schijndel, 
de secretaris en energieke stuwkracht van de heemkundekring, vond het onbevredigend, 
dat de overleden vinders ervan nog even onbekend zouden blijven als tevoren. Daarom 
wees hij twee ‘vrijwilligers’ aan – niemand kon die aimabele figuur iets weigeren – om een 
onderzoek te gaan instellen naar de achtergronden van de vondsten en de ontdekkers. Het 
lot viel op de physisch-geograaf drs. A. van Bezooyen, leraar uit Waalwijk, en de auteur die 
toen juist naar ’s-Hertogenbosch was verhuisd. Anderhalf jaar lang werd met pater Tarci-
sius het land afgereisd om ooggetuigen op te sporen, vooral nakomelingen en familieleden 
van de betreffende amateurs: o.a. in Terneuzen, Steenwijk, Amsterdam, Wijnjeterp, Dor-
drecht, Ouderkerk a.d. Amstel en Zwolle. Geleidelijk pasten de puzzelstukjes informatie 
in elkaar en het beeld dat daardoor werd verkregen vond zijn weergave in een serie van 
totaal 17 artikeltjes, gepubliceerd in het tijdschrift van de heemkundekring (Van Bezooyen  
& Van der Lee 1967/68).

De eerste archeologische vondsten werden in het onderhavige gebied gedaan door de 
16-jarige scholier Jan  C.J. Ossewaarde (Van Bezooyen & Van der Lee, 1967; Van der Lee 
1979) (fig. 1). Hij werd op 12 oktober 1905 geboren als zoon van de Vlijmense predikant J. 
Ossewaarde. Een begaafde jongen, die aan het Stedelijk Gymnasium in ’s-Hertogenbosch 
studeerde met de bedoeling later arts te worden. Hij was wat eenzelvig en trok zich in 
zijn vrije tijd graag terug in de natuur; zo kwam hij in de Loonse en Drunense Duinen 
terecht, waar hij op16-jarige leeftijd zijn eerste vondsten deed. Die waren kennelijk wel 
van enig belang, want zijn vader nam erover contact op met dr. J.H. Holwerda, directeur 
van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en die stuurde zijn conservator dr. A.E. 
Remouchamps (1892-1927) om poolshoogte te nemen. Het klikte meteen tussen hem 
en de jonge vinder; ze gingen samen het stuifgebied in en deden bij die gelegenheid ook 
de nodige vondsten. Daarna kwam een briefwisseling tot stand en gelukkig zijn de brie-
ven van Jan in het archief in Leiden bewaard gebleven. Er blijkt o.a. uit, dat de jeugdige 
amateur een deel van zijn artefacten als Aurignacien beschouwde en in zijn brief van 27 
augustus 1922 vroeg hij daarover de mening van zijn mentor. Hij stuurde daarbij een 
aantal vondsten op. In werkelijkheid was er vrijwel zeker sprake van Tjongervondsten, 
maar die naam was toen nog niet uitgevonden. Pas rond 1933 zou Hendrik-Jan Popping 
uit Oosterwolde bij het riviertje de Kuinder (Friese naam Tjonger) vergelijkbare artefacten 
aantreffen en hij betitelde die als ‘Kuindercultuur’, later vanwege de voor buitenlanders 
onuitspreekbare naam alsnog omgedoopt in Tjongercultuur (Van der Lee 1996). Dr. J. 
Butter uit Deventer beschouwde zijn Tjongervondsten van Budel, gepubliceerd in 1931, 
nog als een overgangscultuur tussen Creswellien en Mesolithicum, omdat hij nooit van 
iemand heeft willen aannemen, dat oppervlaktevondsten van één en dezelfde plaats in een 
stuifgebied niet noodzakelijkerwijs tot één cultuurtraditie behoeven te behoren (Butter 
1931). Wanneer er in Leiden ook maar iemand met verstand van zaken was geweest, 
dan zouden we nu nog steeds van de ‘Drunencultuur’ spreken. Maar wat wil je: de toon-
aangevende archeoloog Holwerda ging ervan uit, dat oudere bewoning dan Neolithicum 
in Nederland onmogelijk was en hij wenste wat dat betreft ook niet met feiten te worden 
lastig gevallen. In een boek dat drie jaar vóór de vondsten van Jan Ossewaarde verscheen, 
maakt hij een schampere opmerking over de duizelingwekkende ouderdom die men aan 
paleolithische vondsten wil toekennen, om vervolgens gerustgesteld te concluderen: “Het 
feit dat ons land in alle geval buiten deze Palaeolithische sfeer is gelegen, ontslaat ons 
gelukkigerwijs van de verplichting hier nader op in te gaan” (Holwerda 1918).

De samenwerking tussen de scholier en de jonge conservator van Leiden resulteerde 
o.a. ook in een ruil: Jan kreeg aardewerk voor zijn stenen en hij was daar erg enthousiast 
over. Maar eind 1922 nam het leven van de talentvolle amateur een dramatische wending. 
Om zo weinig mogelijk studietijd te verliezen aan de militaire dienstplicht nam hij vrijwillig 
in de weekeinden deel aan voorbereidende oefeningen, die op de effectieve diensttijd in 
mindering werden gebracht. Ondanks zijn zwakke gezondheid was hij tot verbazing van 
zijn huisarts goedgekeurd. Tijdens een van die oefeningen vatte hij kou, de situatie ver-
ergerde met de dag en binnen een maand overleed Jan Ossewaarde op 21 januari 1923, 
juist 18 jaar oud. Omdat hij te kennen had gegeven, zijn collectie –  2300 ‘werktuigen’ – 
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aan het Rijksmuseum in Leiden te willen vermaken, stuurde zijn vader die op 29 mei 1923 
op met het verzoek, de verzameling als “Erflating Jan C.J. Ossewaarde” bijeen te houden. 
Later volgde als vrachtgoed nóg een kist, waarschijnlijk datgene wat de vinder als ‘afval’ 
had beschouwd (Van der Lee, 1979). Het museum inventariseerde de schenking pas in 
1932. Bij leven had Jan al 22 artefacten weggegeven aan een nichtje. Van deze mevr. 
Schipper – Smit uit Den Dolder kwamen later door ruil 5 stuks in de collectie van de auteur 
terecht (fig. 2). Zij was ook degene die de enige (levensgrote) foto van Jan Ossewaarde 
had bewaard (fig. 1).

De collectie Ossewaarde heeft in Leiden niet de waardering gekregen die ze verdiende. 
Aanvankelijk werden enkele artefacten in de publieke opstelling opgenomen, maar momen-
teel zit alles weer in het depot, terwijl kwalitatief veel minder materiaal in het museum 
te bewonderen is. Dat de inventarisatie van de collectie pas negen jaar na de schenking 
plaats vond, is op zichzelf al bedenkelijk. Volgens het kaartsysteem van dr. Brunsting, dat 
de auteur in 1966 kon raadplegen, bestond de collectie uit:

K 1921. 11. 1 t/m 18: 9 pijlpunten, 2 schrabbertjes, een bijltje, een mes, een zeer 
fraaie steker van crème gevlamde vuursteen, tweezijdig geretoucheerd (fig. 3 nr. 1) en 
een twintigtal scherven en ondefinieerbare stukken. Dit is naar alle waarschijnlijkheid 
het materiaal, dat door Ossewaarde werd geruild tegen aardewerk.
K 1923. 10. 12: 60 vuursteenfragmenten en splinters, verschillende met onmiskenbare 
sporen van bewerking. Fragmenten van instrumenten, o.a. pijlpunten met uitgebogen 
basis.
K 1923. 10. 14: enkele stukjes aardewerk uit de omgeving van deze vuursteenfrag-
menten.
Bij de twee laatste posten treffen we de aantekening “November 1921” aan; waar-
schijnlijk zijn dit de vondsten die Remouchamps met Jan heeft gedaan op de dag dat 
ze samen de duinen in gingen
K  1932. 12. 2 t/m 18: Erflating J.C.J. Ossewaarde, bestaande uit een steelkrab-
ber, 12 dubbelkrabbers, 4 holkrabbers, 5 stekers, 15 boren, mesjes met afgestompte 
rug, 20 messen, 5 nucleï, 69 driehoekige microlithen, 56 vierhoeken, 31 driehoekige 
pijlpunten, 4 pijlpunten met holle basis, 10 pijlpunten met doorn en weerhaken, een 
fragment van een geslepen bijl, 12 grove ondefinieerbare scherven, 10 halffabrikaten 
van microlithen en afval.
De omschrijving van het materiaal maakt duidelijk, dat een nieuwe typologische inven-

tarisatie op gezette tijden geen overbodige luxe zou zijn. Waar zijn b.v. de korte schrab-
bers?

Figuur 2  Vondsten van Jan Ossewaarde 
(ex coll. mevr. J. Schipper-Smit, Den 
Dolder). V.l.n.r.: Rugmes, beksteker, 
korte schrabber, Cheddarspits, afge-
knotte kling,  mesolithische dubbelspits, 
vierhoek met stompe basishoek, twee 
vierhoeken met scherpe basishoeken, 
neolithische pijlpunt met schachtdoorn 
(tek. Ad Wouters).
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Het is overigens verbazingwekkend, wat de jeugdige onderzoeker in de loop van nog 
geen twee jaar bij elkaar wist te brengen. De Loonse en Drunense Duinen waren in die 
tijd nog een eldorado voor iemand die serieus ging zoeken. Richard Oppenheim zou later 
(1945) in zijn inleiding op het manuscript van ds. Van der Vlugt daarover verklaren: “Uit 
praehistorisch oogpunt bekeken, was dit terrein toen nog volkomen maagdelijk, onge-
schonden en aan de oppervlakte lag een verbazingwekkende hoeveelheid silex-materiaal; 
dit is nu niet meer zoo”.

In 1980 tekende Frans Somers in het Rijksmuseum een aantal van de vondsten (fig. 
3-5; Somers 1980a, 1980b). Het jong-paleolithisch gedeelte valt op door de forse afme-
tingen, met name de AA-stekers nr. 1 en 6, het mes nr. 5, evenals het mes van figuur 2 nr. 
1 uit de collectie van de auteur. In Leiden werden deze vondsten overigens ten onrechte 
als neolithisch beschouwd. Voor de Tjongercultuur zijn vondsten van dergelijke afmetingen 
weliswaar zeldzaam, maar niet onmogelijk. In de collectie van Ad Wouters bevonden zich 
destijds vergelijkbare materialen, afkomstig van een vindplaats bij Horn – Haelen (L.). 
Maar is dat wel Tjonger? Het komt mij voor, dat zich ergens tussen de vindplaatsen van 
Jan Ossewaarde ook een site van het Périgordien (Gravettien) kan hebben bevonden, die 
wellicht inmiddels overstoven is. Met name de artefacten van figuur 6 doen sterk denken 
aan een vindplaats als Bovenste Bos in Epen, zoals het fragment van een Maisièresspits 
(nr. 2). Ook de laterale retouches aan klingen en stekers zijn hiervoor kenmerkend (Van 
der Lee 1997/98). Er is echter nog een andere mogelijkheid: Creswellien s.s. We komen 
daarop nader terug.

Figuur 3  Vondsten van Jan Ossewaarde uit 
het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
1: AA-steker, 2: fragment Maisièresspits, 3: 
klingfragment, 4: schrabber voor linkshandig 
gebruik, 5: rugmes, 6: AA-steker (tek. Frans 
Somers).
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Van de kant van de beroepsarcheologen is aan het werk van de Vlijmense pionier maar 
weinig aandacht geschonken. Alleen dr. F.C. Bursch maakte er melding van in een publi-
catie in Geologie en Mijnbouw (Bursch 1939), waarbij hij de vondsten tot het Magdalenien 
rekende. In 1950 schreef hij er nogmaals over in Brabants Heem, ditmaal in historiserende 
zin en om het belang van amateurs voor de archeologische wetenschap te adstrueren 
(Bursch 1950). Eerder had de amateur-collega Popping dat al gedaan (Popping 1938) en 
de auteur besteedde er in 1979 nog een artikel aan in Westerheem (Van der Lee 1979).

Figuur 4  Vondsten van Jan Ossewaarde 
uit het Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden. 1, 3, 4, 7- 10: Tjongerspitsen, 2, 6, 
12, 13: Creswellspitsen, 5: spitsfragment, 
11: driehoek (atypische Cheddarspits?) 
(tek. Frans Somers).
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Na het overlijden van Jan Ossewaarde lag het onderzoek in de Loonse en Drunense Duinen 
niet lang stil. Anthonie Pieter van der Vlugt nam het over (fig. 6). Hij was geboren in Nieu-
werkerk (Z) op 15 juli 1876 en werd in 1918 predikant van de kleine gemeente Drunen 
– slechts 14 gezinnen, 83 zielen – met aanvullend werk als reizend predikant in Oss en 
Tilburg. Bij het ziekbed van de jeugdige Vlijmenaar werd zijn interesse voor de archeologie 
gewekt en twee jaar later ging hij zelf aan de slag, zoals hij in een nagelaten manuscript 
verklaart, vooral uit een soort verantwoordelijkheidsgevoel, omdat na de dood van Jan 
Ossewaarde toch ìemand diens werk zou moeten voortzetten. Met name tussen 1930 en 
1940 werkte Van der Vlugt koortsachtig om zoveel mogelijk sites op te graven en intus-
sen probeerde hij zijn kennis uit te breiden d.m.v. museumbezoeken in Namen, Dinant en 
Brussel om zijn vondsten te vergelijken. Zijn karige wedde gaf hem weinig armslag, maar 
te dure boeken werden uit universiteitsbibliotheken geleend en tegen geringe vergoeding 
door zijn zoons overgeschreven. Zijn contacten met Richard Oppenheim (zie verder) en 
Hendrik-Jan Popping leidden eveneens tot meer deskundigheid. Uit het gastenboek van 
de familie Van der Vlugt blijkt, dat behalve de twee collega-amateurs ook een aantal 
beroepsarcheologen de weg naar Drunen wist te vinden, waaronder dr. A.E. van Giffen 
van het B.A.I. te Groningen, die het niet eens was met Van der Vlugt’s interpretatie van 
bodemsporen, wat later verregaande gevolgen zou hebben. Ook dr. F.C. Bursch kwam er 
een aantal keren, evenals de bekende palynoloog Mr. F. Florschütz, dr. W.G.N. van der 
Sleen uit Haarlem en zelfs in 1943 nog dr. A. Bohmers met J.M. Minnema. In het gas-
tenboek werden alleen diegenen opgenomen, die er de warme maaltijd gebruikten, dus 
zullen er ongetwijfeld nog meer archeologen op bezoek zijn geweest. Niettemin werd Van 

Ds. A.p. van der Vlugt uit 
Drunen

Figuur 5  Vondsten van Jan Ossewaarde 
uit het Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden. 14: Tjongerspits, 15: fragment RA-
steker, 16: klingkern, 17: dubbelschrabber, 
18, 19: korte schrabber, 20: combinatie-
werktuig klingschrabber/dubbele A-steker 
(tek. Frans Somers).
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der Vlugt achtervolgd door het idee, dat hij op het gebied van de archeologie maar een 
beunhaas was.

Desondanks zette de dominee het licht niet onder de korenmaat. Zo vonden we de vol-
ledige tekst van een lezing, die hij op 19 december 1934 hield voor de Natuurhistorische 
Vereniging, afdeling ’s-Hertogenbosch: 11 volgetypte  A4-tjes, waaruit een aardig beeld te 
destilleren valt van zijn kennis en opvattingen. Zo onderscheidt hij dan al de ongeveer 400 
artefacten van Wommersomkwartsiet in zijn collectie; contacten met de Antwerpenaar 
Lucien Dursin zullen daaraan niet vreemd zijn geweest (zie verder). Zoals iedereen in zijn 
tijd duidde hij het Mesolithicum aan met ‘Tardenoisien’, terwijl hij de jong-paleolithische 
vondsten tot het Magdalenien rekende.

Op 28 november 1938 hield hij zelfs een lezing met lichtbeelden in een stampvolle zaal 
in Drunen. Volgens de streekkrant woonden vele notabelen uit Waalwijk en Drunen het 
drie uur durende verhaal bij en profiteerden van de gelegenheid om in de pauze vondsten 
te bekijken. Naar verluidt zouden heel wat mensen naar de lezing zijn gegaan enkel en 
alleen omdat ze het sneu zouden hebben gevonden, wanneer er niemand naar de sympa-
thieke predikant zou zijn komen luisteren. Want in het vrijwel volledig rooms-katholieke 
dorp was hij erg gezien (“Onze dominee komt hoger in de hemel dan onze pastoor.”). Een 
Drunense boer getuigde: “Ik heb van m’n lève ginnen beteren meens gekend”.

Publicaties heeft Van der Vlugt nauwelijks nagelaten. We kennen slechts het artikel 
“Een aschrest in de Drunensche Duinen” (Van der Vlugt 1933) en dat is geen hoogvlieger 
in verband met de vele tegenstrijdigheden. Het handelt over een ovaalronde hutplatte-
grond, die naar zijn zeggen een neolithisch karakter had, maar hij rekende de ongeveer 
140 vondsten tot het Tardenoisien, terwijl uit de tekeningen blijkt, dat de helft ervan naar 
de Tjongercultuur moet worden verwezen. De Drunense Duinen met hun oppervlaktevind-
plaatsen kennen nu eenmaal veel gemengde sites.

In de nalatenschap van de Drunenaar bevond zich nog een conceptartikel “Mesolithi-
sche Graven in Noord-Brabant”, maar dat is nooit gepubliceerd. De amateurs uit de pro-
tohistorie van het Nederlandse steentijdonderzoek hadden namelijk te kampen met een 
grote handicap: het ontbreken van specifieke archeologische tijdschriften, waarin zij hun 
publicaties kwijt konden. Ze waren daarom aangewezen op ‘oneigenlijke’ bladen zoals De 
Levende Natuur, het T.A.G. (Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap) of Mensch 
en Maatschappij, maar de redacties daarvan accepteerden (vanzelfsprekend) alleen bij-
dragen met een hoog ‘natuurgehalte’ of met duidelijke geografische inslag. Een man als 
Popping verkeerde in een gelukkige uitzonderingssituatie, omdat hij over een eigen druk-
kerij en een eigen krant beschikte, maar de overigen wisten hun geestesproducten nau-
welijks aan de man te brengen.

Toen voor ds. Van der Vlugt het onderzoek in de Drunense Duinen fysiek een te zware 
opgave werd, tegen 1940, begon hij te werken aan een overzichtspublicatie van zijn vonds-
ten. Als eerste werk vervaardigde hij een kaartje met de verschillende vondstconcentraties 

Figuur 6  Ds. A.P. van der Vlugt, 1876-
1945.
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(fig. 7); de daarop aangegeven nummering is door latere onderzoekers, met name door 
Ad Wouters en de auteur, steeds aangehouden. De nummering is kennelijk gebaseerd op 
de volgorde van ouderdom, zoals de vinder die inschatte en die chronologie maakt het 
waarschijnlijk dat de vindplaatsaanduidingen pas zijn ontstaan bij het samenstellen van 
het manuscript. Vervolgens maakte hij tekeningen op ware grootte van de belangrijkste 
artefacten, gegroepeerd per vindplaats: totaal 23 blaadjes octavoformaat (ongeveer A5). 
Die tekeningen waren qua contouren en retouches niet slecht, maar de arcering was wat 
aan de zwakke kant (fig. 8). Van der Vlugt had duidelijk tekentalent; hij was bovendien 
een heel verdienstelijk amateur-schilder, een combinatie die in de archeologische wereld 
wel vaker voorkomt (Govert Struiksma, Jan van Gemert, Frans Somers). Hij stippelde 
cortexvlakken en gaf stekerafslagen aan, maar geen slagpunt. Waarschijnlijk heeft hij 
zich laten inspireren door de tekeningen uit de publicatie van Butter, vervaardigd door E. 
Bokhorst uit Deventer.

Hierna begon de Drunense pionier aan het schrijven van de tekst, die hij indeelde in 
een aantal hoofdstukken:

Geologische gesteldheid van Noord-Brabant
Oudere en vroegmesolithische vondsten
Tardenoisienvondsten
Het Neolithicum
Het manuscript is nooit voltooid, wellicht omdat de psychische conditie van de samen-

steller in de oorlogsjaren achteruit holde. Op verzoek van de nabestaanden heeft R. Oppen-
heim in 1945 getracht het te completeren met een korte toelichting op de tekeningen van 
de bladen 17 t/m 22 en hij schreef tevens een voorwoord en een inleiding voor het werk-
stuk van zijn vriend. Bovendien bracht hij een twintigtal correcties aan. Deze doorhalingen 
hadden voornamelijk betrekking op de foutieve interpretatie van bodemsporen in de vorm 
van silhouetten van menselijke figuren en van dieren.

Al bij leven had ds. Van der Vlugt een uitgebreide collectie geschonken aan het Natuur-
historisch Museum (nu Natuurmuseum) in Tilburg, niet de meest voor de hand liggende 
bestemming. Dit gebeurde bij gelegenheid van de oprichting in 1936. In totaal betrof het 
volgens een inventarisatie door de auteur in de jaren 60 een collectie van 293 stuks: 45 
stuks jongpaleolithisch, 236 stuks mesolithisch en 12 stuks neolithisch. Een aantal ervan 
werd in de jaren 70 getekend door Ad Wouters (fig. 8-10). Nadeel van deze collectie is, 
dat er geen verwijzing naar de pas later genummerde vondstenconcentraties bestaat, 
zodat de wetenschappelijke waarde erg beperkt is. Bovendien vermindert hierdoor de 
betekenis van de complexen die wél beschreven zijn in het manuscript, want het ligt niet 
voor de hand dat het allemaal losse vondsten zou betreffen en dat wil dus zeggen dat de 
vondstgroepen van Van der Vlugt al niet meer compleet waren toen hij ze ging beschrij-
ven. Enkele vondsten lijken afkomstig te zijn van een ruil met Popping, b.v. de artefacten 
van figuur 9 nr. 9 en 14 doen nogal ‘Hamburgachtig’ aan.

De Drunense amateur nam zelf nog de beslissing, dat na zijn overlijden zijn collectie 
zou moeten worden verdeeld tussen het Noordbrabants Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen in ’s-Hertogenbosch en het Museum voor Anthropologie en Praehistorie 

De collectie Van der Vlugt: een 

rampscenario

Figuur 7  Kaartje met vindplaatsnummers 
uit het manuscript van ds. Van der Vlugt.
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i.o. in Amsterdam, dit laatste vanwege de binding die zijn vriend R. Oppenheim daarmee 
had. De twee begunstigden zouden zorg dragen voor het uitgeven van het manuscript en 
bovendien zouden zij elk ƒ 300,00 bijdragen als tegemoetkoming in de vele kosten die de 
familie Van der Vlugt zich had moeten getroosten om de collectie bijeen te brengen. Het is 
niet bekend wanneer exact deze fatale beslissing, de collectie te splitsen, is genomen en 
of de vinder toen nog geheel over zijn geestelijke vermogens kon beschikken. Wel staat 
vast, dat toen in 1943 Oppenheim voor het laatst met iemand vanuit Haarlem naar Drunen 
liftte om zijn vriend te bezoeken – wel erg riskant voor een jood in die tijd – de dominee 
hem al niet meer herkende.

Ds. Van der Vlugt overleed op 6 mei 1945, daags na de capitulatie van Duitsland. 
Communicatie was in Nederland toen nog nauwelijks mogelijk. Pas op 8 mei kreeg zoon 
Piet van der Vlugt per koerier het bericht dat zijn vader ernstig ziek was. In twee dagen 
tijd fietste hij van Stadskanaal naar Drunen om daar van vreemden te vernemen, dat zijn 
vader daags tevoren begraven was. Twee andere zoons konden pas negen maanden later 
naar het zuiden komen; de oudste was in een Jappenkamp omgekomen, maar ook dat 
bericht kwam pas veel later door. De touwtrekkerij om de collectie begon meteen.

Na afloop van de begrafenis meende de directeur van het Noordbrabants Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen, baron Speijart van Woerden, na een vluchtige condo-

Figuur 8  Schenking van jong-paleolithi-
sche vondsten uit de Drunense Duinen 
aan het Natuurmuseum te Tilburg door 
ds. A.P. van der Vlugt. 1, 2: Creswellspit-
sen, 3, 4, 6: Tjongerspitsen, 5: steilgere-
toucheerd mesje, 7, 8: fragmenten van 
spitsen, 9: krombeksteker, 10: RA-steker, 
11: dubbele RA-steker, 12-14: combi-
natiewerktuigen schrabber/RA-steker, 
15: combinatie beksteker/RA-steker, 16: 
stekerafslag, 17, 18, 20, 22-27, 30: korte 
schrabbers, 19: klingschrabber, 21: com-
binatie korte schrabber/A-steker, 28, 29: 
dubbelschrabbers (tek. Ad Wouters).
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leance de 75-jarige weduwe, die zonder de steun van haar kinderen haar verlies moest 
verwerken, al over de stenen te moeten lastig vallen.

Zoon Piet nam als aandenken aan de hobby van zijn vader 25 artefacten mee, maar 
vertelde dat aan niemand en dat had verregaande consequenties (fig. 11). Er zaten overi-
gens vijf exemplaren van Hulshorst bij, die eerder door ruiling met Oppenheim in Drunen 
waren beland. Toen deze goede vriend van de familie, die het geluk had de oorlog te 
overleven, voor het eerst weer in Drunen kwam, miste hij de door Piet meegenomen stuk-
ken en maakte daarvan melding. Prompt dacht men in ’s-Hertogenbosch, dat Oppenheim 
“Houdt de dief!” riep terwijl hij zelf de dief was; hij zou alvast een greep in de collectie 
hebben gedaan voordat er verdeeld zou worden. Deze veronderstelling, hoe absurd ook, 
verziekte de verstandhouding volledig. Dr. A.E. van Giffen, die als arbiter voor de verde-
ling was aangetrokken, kon de gegadigden niet eens bij elkaar krijgen, want Amsterdam 
wilde er niet voor naar Den Bosch komen en Den Bosch niet naar Amsterdam. De waanzin 
werd zelfs zover doorgedreven, dat er van Bossche zijde een compromisvoorstel kwam: 
halverwege, in Culemborg! Maar tenslotte kon dan toch op 20 april 1946 de verdeling in 
’s-Hertogenbosch worden doorgevoerd. Het Genootschap werd hierbij vertegenwoordigd 
door ir. W.H. Kam, archivaris H. Ebeling en drs. H. Gerris, terwijl Oppenheim de belangen 
van het Museum voor Anthropologie en Praehistorie i.o. behartigde. Van Giffen had de 

Figuur 9  Schenking van mesolithische 
vondsten uit de Drunense Duinen aan het 
Natuurmuseum in Tilburg door ds. A.P. 
van der Vlugt. 1-9: driehoeken, 10, 11: 
driehoekige mesjes, 12, 13: afgeknotte 
mesjes, 14: steilgeretoucheerd mesje, 
15-17: dubbelspitsen met oppervlaktere-
touche, 18, 19: bladspitsen, 20: A-spits, 
21: lancetspits, 22, 23: klingen met kerven, 
24: bladspits met schokbreuk, 25-30: 
C-spitsen, 31: geretoucheerde kling, 32: 
afgeknotte kling, 33-36: vierhoeken met 
één stompe basishoek, 37: vierhoek met 
twee scherpe basishoeken, 38: klingkern-
tje (tek. Ad Wouters).
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collectie in een groot aantal lotnummers verdeeld, wellicht 56, en die werden bij loting 
toegewezen. Het Genootschap lootte wat onfortuinlijk, zodat het grootste en beste deel 
van de collectie door Oppenheim kon worden meegenomen naar Amsterdam. Het museum 
in ’s-Hertogenbosch kreeg alle door Van der Vlugt nagelaten papieren en de bibliotheek 
van het Genootschap kreeg de literatuur op archeologisch gebied: 46 boeken en 26 over-
drukken.

Oppenheim inventariseerde het Amsterdamse deel van de collectie: 28 groepen, totaal 
1222 silices en 12 aardewerkscherven. Bij een aantal ervan verwees hij naar de vind-
plaatsnummers en zelfs naar de tekeningen van Van der Vlugt.

De verdeling van de collectie heeft haar wetenschappelijke waarde nog verder doen 
afnemen. Men zou eigenlijk van een man als dr. A.E. van Giffen niet verwachten, dat hij 
een dergelijke ongelukkige werkwijze zou hebben toegepast. Toen de auteur daarover met 
hem in 1966 een gesprek had, verklaarde de toen al gepensioneerde archeoloog, dat hij 
verkeerd was voorgelicht. Hem zou zijn verteld, dat de collectie niet op vindplaats zou zijn 
bewaard en dus toen al een rommeltje zou zijn geweest. Van der Vlugt zou bijvoorbeeld 
vondsten van vindplaats 7A, die uit dezelfde vuursteen waren gemaakt als artefacten van 
vindplaats 1, alsnog aan de laatste hebben toegevoegd omdat ze door de prehistorische 
jagers al zouden zijn versleept van de ene vindplaats naar de andere. Er is echter geen 

Figuur 10  Schenking van mesolithische 
vondsten uit de Drunense Duinen aan 
het Natuurmuseum in Tilburg door ds. 
A.P. van der Vlugt. 1-4: hoge vierhoe-
ken, 5-17: vierhoeken met twee scherpe 
basishoeken, 18, 20, 21, 24-28: korte 
schrabbers, 19, 22: rondschrabbers, 23: 
dubbelschrabber, 29: kern (tek. Ad Wou-
ters).
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enkele aanwijzing voor een dergelijke handelwijze en bovendien waren er natuurlijk ook 
de 23 velletjes met tekeningen om de zaak goed uit te sorteren, maar niemand heeft zich 
die moeite getroost.

De erfgenamen hadden de verplichting op zich genomen, het manuscript van ds. Van 
der Vlugt  te doen uitgeven en het lijkt erop, dat ze dat ook serieus hebben geprobeerd. 
Evenwel, er waren twee grote nadelen: het werkstuk was nog niet af en bovendien was 
het in de bestaande versie niet publicabel, met name als gevolg van de interpretatie van 
bodemsporen. Oppenheim heeft geprobeerd, de ontbrekende tekst wat aan te vullen door 
in elk geval de typeaanduidingen voor de tekeningenbladen 17 t/m 22 toe te voegen en 
bovendien pleegde hij twintig doorhalingen, vooral m.b.t allerlei ‘silhouetten’ van mensen 
en dieren, die de dominee bij het graven had gemeend te onderkennen. Achteraf gezien 
is wel begrijpelijk, waar hij in de fout ging. Bij een heidepodsolprofiel – en op een aantal 
plaatse trof de graver nog restanten van het oorspronkelijke podsol aan – bevinden zich 
in de C-laag onder de oerbank vaak bruine fibers, ontstaan doordat tijdelijk als gevolg van 
‘lekkages’ van de B-horizon het regenwater op wat lager niveau consolideerde. Ga je die 
fibers horizontaal afschaven, dan krijg je inderdaad allerlei figuren, net zo goed als in de 
wolken. De Drunense amateur heeft nooit de begeleiding gehad om die misinterpretaties 
te vermijden en zijn publicatie in wording werd er ernstig door aangetast.

Als (meest extreem) voorbeeld volgt hier een stukje van het ongecorrigeerde manus-
cript betreffende vindplaats 3A:

“In de leemhoudende bodem heeft zich een agglomeraat gevormd, waardoor de sil-
houetten goed zichtbaar bewaard zijn gebleven. De beenachtige delen zijn vergaan. Aan 

Het manuscript

Figuur 11  Artefacten , door ds. P. van 
der Vlugt, Terneuzen, meegenomen uit de 
collectie van zijn vader. 1: Creswellspits, 
2: Tjongerspits, 3: korte schrabber, 4, 6: 
dubbelschrabbers, 5: afgeknotte kling, 7, 
8: driehoeken met oppervlakteretouche, 
9-11: dubbelspitsen met oppervlaktere-
touche, 12, 13: mesolithische driehoeken, 
14-17: pijlpunten uit Neolithicum of Brons-
tijd (tek. Ad Wouters).
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de zuidzijde ligt een volwassen persoon, die zich blijkbaar met tatoeage bemoeid heeft. 
Vlak bij het hoofd in de daar liggende zak werden vier tatoeerspitsen (stekerafslagen, 
vdL). (Zie figuur 5, de  nrs. 17-20), terwijl het vierkant aan de noordzijde van het hoofd 
een okerkleur vertoonde. Verder waren er voedselbijgaven in een vierkant aan de oost-
zijde. Het hoofdeinde zal met een diervel (masker) gedekt zijn geweest. Aan de noordzijde 
van het terrein ligt óf een kinderfiguur óf een volwassene met gebogen knieën. Dit silhouet 
is gedekt geweest. Men lette ook weer op het vierkant met voedselbijgaven aan het hoofd. 
Voorts bevonden zich in deze bijzetting een viertal dieren. Links een hond (wolf?), rechts 
een figuur die een hert zal moeten voorstellen, centraal een steenbok met daarnaast een 
gans. In het lichaam van de gans werden enkele pijlspitsjes gevonden, waarvan één is 
afgebeeld in fig. 4 no. 11 [Kremser spits, AvdL]. Al deze dieren hebben voedselbijgaven 
bij zich.” (figuur 12 geeft de bijbehorende illustratie).

Ds. Van der Vlugt was van mening, dat een voorhistorisch kampement werd verlaten, 
nadat er een dode was begraven. Hij schijnt die theorie aan Obermaier te hebben ont-
leend, hoewel hij daarvan geen boek in zijn bezit had. Vanuit zijn optiek zou er dus op elke 
site een begraving aanwezig moeten zijn geweest.

Uiteindelijk zou het eindoordeel over het al dan niet publiceren moeten komen van het 
B.A.I., in casu van de steentijdspecialist dr. A. Bohmers, die door Van Giffen hiermee was 
belast. Dat hij lang met de kwestie heeft geworsteld, blijkt uit een in 1953 geschreven en 
in 1954 gepubliceerd overzicht van Brabantse jongpaleolithische en mesolithische vonds-
ten. De samensteller daarvan, Ad Wouters, laat naar zijn zeggen de Loonse en Drunense 
Duinen buiten beschouwing, omdat daarvan een afzonderlijke publicatie in een bewerking 
van Bohmers mag worden verwacht (Wouters, 1954). Uiteindelijk werd in 1954 besloten, 
niet tot publicatie over te gaan. Zonder zeer ingrijpende wijzigingen was dat ook niet 
mogelijk: het zou noch voor de nagedachtenis aan de vinder, noch voor de wetenschap 
een goede zaak zijn geweest. De vondsten, die al vanaf 1947 in Groningen voor onder-
zoek aanwezig waren, gingen terug naar de eigenaren. Toen de auteur in 1965 met pater 
Tarcisius van Schijndel naar Amsterdam ging om ten behoeve van de tentoonstelling in 
Drunen wat vondsten in bruikleen te vragen, stonden de spullen nog ingepakt zoals ze uit 
Groningen waren teruggekomen. Er was een interventie van prof. dr. W. Glasbergen voor 

Figuur 12  ‘Grondsporen’ zoals ds. Van 
der Vlugt meende waar te nemen op vind-
plaats Drunen 3.
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nodig om de conservatrice er toe te bewegen, aan zo’n Rooms(ch)e monnik in cisterciën-
zer habijt iets in bruikleen te geven….

De hierboven al een aantal malen genoemde zakenman Richard Oppenheim uit Haarlem 
werd geboren in Frankfurt op 5 maart 1876 (fig. 13). Hij volgde op vrij jonge leeftijd een 
kantooropleiding in Engeland om zich vervolgens in Parijs te vestigen, waar hij trouwde 
met de Française J.N. Queilat. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was het gezin 
op vakantie op het Kanaaleiland Jersey en vanwege de Duitse nationaliteit van het gezins-
hoofd waren ze gedwongen daar vier jaar te blijven. Uit verveling begon hij toen met 
archeologie en met onderzoek naar micro-organismen in water. Toen de oorlog afgelopen 
was, heerste er in Frankrijk zo’n anti-Duitse stemming, dat de Oppenheim familie er niet 
kon terugkeren. Ze vestigden zich metterwoon in Haarlem; in Amsterdam hadden zij een 
import/exportfirma op het gebied van cacao en specerijen (Van der Lee 1993).

Al gauw werden de archeologische activiteiten hervat, eerst in Zuid-Limburg, maar 
allengs ontwikkelde Oppenheim zich tot de Nederlandse specialist op het gebied van het 
Tardenoisien (=Mesolithicum) in de zandverstuivingen. Het begon dicht bij huis, in de 
Haarlemse waterleidingduinen, maar daarna vooral in de grote stuifzandcomplexen als het 
Hulshorster Zand en Harskamp op de Veluwe, de Loonse en Drunense Duinen en de door 
de Zinkfabriek Budel veroorzaakte natuurruïne. De activiteiten in de Drunense Duinen 
leidden tot een hechte vriendschap met ds. Van der Vlugt.

De vondsten van Richard Oppenheim werden aanvankelijk door hem voornamelijk 
geschonken aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, dat hem om die reden ook 
aanzocht als correspondent: de benoemingsbrief van 10 maart 1927 kwam van de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Later gingen de artefacten vooral naar het 
Museum voor Anthropologie en Praehistorie i.o. in Amsterdam, waar Oppenheim op een of 
andere manier bemoeienis mee had.

Volgens de cartotheek van dr. Brunsting werden de volgende schenkingen aan Leiden 
gedaan:

K1927. 7. 7  : Microlithische instrumenten, driehoekige puntjes
K1927.13.24: Kleine ronde schrabbers van vuursteen
K1927.13.25: Groot aantal kleine vuursteenfragmenten, mogelijk enkele met sporen 
van gebruik
K1928.12. 1 : Aantal grotere en kleinere vuursteensplinters uit de Drunense Duinen en 
een vijftal kleine krabbertjes.

De laatste schenking dateert van 1940 of is in elk geval in dat jaar gecatalogiseerd:
K1949.11.   1 : Vuurstenen spaan
                  2 : Twee stukken nuclei
                  3 : 4 Krabbers
                  4 : 3 Mesjes met stompe geretoucheerde ruggen
                  5 : Fijn geretoucheerde boortjes
                  6 : 3 Wilgebladvormige pijlpunten
                  7 : Driehoekige pijlspits
                  8 : Zeer fijn bewerkt microlithisch werktuig
                  9 : Zeer dunne microlithische splinter.

Opvallend blijft het gebrek aan typologische knowhow in Leiden, ook nog in 1940. Het 
zeer fijn bewerkt microlithisch werktuig, soms als graveernaald betiteld, is waarschijnlijk 
een dubbelspits met oppervlakteretouche; de fijn bewerkte boortjes kunnen van alles zijn 
en het is onduidelijk, waarom een zeer dunne microlithische splinter afzonderlijk wordt 
vermeld.

Ook het Amsterdamse museum in oprichting (nog steeds!) werd rijkelijk bedacht met 
ongeveer 200 vondsten, waaronder minstens 30 kleine krabbers, 3 neolithische pijlpunten 
met holle basis, 6 neolithische (of Bronstijd-) pijlpunten met schachtdoorn en weerhaken, 
5 bladspitsen en een aantal mesolithische spitsen, waaronder twee fraaie dubbelspitsen.

Al met al blijkt uit het bovenstaande, dat Oppenheim weinig gehecht was aan zijn 
vondsten: hij gaf ze gemakkelijk weg aan musea en wellicht ook aan particulieren als ds. 
Van der Vlugt. Bovendien heeft hij getracht zoveel mogelijk te publiceren. Hij zag kans 
een serie van 11 artikelen in De Levende Natuur binnen te smokkelen tussen 1926 en 
1941 onder de titel “Zwerftochten door Oer-Nederland”, vooral over zijn activiteiten in de 
stuifgebieden. Daarnaast publiceerde hij in T.A.G. en in de Oudheidkundige Mededelingen 
van Leiden. Een jaar voor zijn overlijden schreef Oppenheim nog een kort artikeltje voor 
het Gedenkboek Van Giffen (Oppenheim 1947).

R.M.H. Oppenheim

Figuur 13  R.M.H. Oppenheim, 1876-
1948.
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Zelfs vanuit België werd in de vooroorlogse jaren gezocht in de Loonse en Drunense 
Duinen. Aanleiding daartoe was de ontdekking, dat Wommersomkwartsiet op de mesoli-
thische jagers/verzamelaars een grote aantrekkingskracht had uitgeoefend als vervanger 
voor de hoogwaardige Engelse vuursteensoorten, die door de ongekende transgressie 
onbereikbaar waren geworden.

Rond 1930 werd door Belgische archeologen ijverig gespeurd naar vondsten die zo 
ver mogelijk van de plaats van herkomst verwijderd lagen; het leek wel een recordjacht. 
Voor Nederland waren het vooral de Luikse archeoloog J. Hamal-Nandrin en de Antwerpse 
amateurs Lucien Dursin en zijn vriend Frans Engels die poogden, meer idee te krijgen van 
het verspreidingsgebied van het Tardenoisien. De laatste twee maakten in 1930 en 1931 
diverse zoals zij dat noemden pelgrimstochten naar Nederland en ze concentreerden zich 
daarbij zoals Oppenheim op de zandverstuivingen van Noord-Nederland, de Veluwe en 
Brabant. Hun belangrijkste contacten waren H.J. Popping, Jo Bezaan (Veluwe) en J. Butter 
(vooral Budel). Ze verdeelden de mesolithische vindplaatsen van Nederland in drie groe-
pen: de noordelijke, de Veluwse en de Zuidoost-Brabantse, maar door afwezigheid van 
stuifgebieden in b.v. de Peel konden ze de voorkomens nog niet aan elkaar koppelen.

In 1932 ontdekten Dursin en Engels op een geologische kaart het bestaan van grote 
zandverstuivingen ten noorden van Tilburg en ze gingen er onmiddellijk op onderzoek uit 
in de waan dat zij de eersten waren die er zochten. Daar leek het ook wel op, want ze 
verzamelden in korte tijd honderden silices, waaronder veel Tardenoisien pijlpunten en 
werktuigjes, ook van Wommersomkwartsiet. Het resultaat van de vermeende primeur 
werd in hetzelfde jaar nog gepubliceerd (Dursin 1932), vergezeld van tekeningen en een 
overzichtskaartje van de verspreiding van de bekende kwartsiet.

De tekeningen van de 22 artefacten zijn niet erg duidelijk, maar te herkennen zijn 16 
microlithen, een spits met schachtdoorn en weerhaken (Neolithicum of Bronstijd), twee 
gebroken deltavormige spitsen en een 9,5 cm grote schaaf, die wellicht neolithisch is.

Pas later kwamen de twee vinders in contact met Van der Vlugt en Oppenheim. De 
kleine verzameling van de Loon op Zandse hoofdonderwijzer J.B. van Opstal, zogenaamd 
verloren gegaan bij de bevrijding van Loon op Zand, werd volgens diens zoon geruild met 
een Belgische archeoloog voor een stenen bijl. Het is niet zeker of Lucien Dursin deze ruil 
heeft gepleegd. Het kan even goed Hamal-Nandrin zijn geweest, die een formidabele col-
lectie opbouwde en die via zijn activiteiten in Ryckholt en St. Geertruid over grote aantal-
len bijlen beschikte.

Behalve ds. Van der Vlugt werd nóg een streekgenoot geïnspireerd door het werk van 
Jan Ossewaarde: P. Goosens uit Vlijmen. Hij vond in het stuifgebied enkele honderden 
silices, allemaal oppervlaktevondsten waarvan de exacte vindplaatsen ontbreken. Tussen 
dit materiaal bevonden zich een jongpaleolithische schrabber/stekercombinatie, 15 micro-
lithen en twee neolithische pijlspitsen (Van der Lee 1972).

De Drunense stationschef W.J. Hofman, later verhuisd naar Dordrecht, ging vaak met 
ds. Van der Vlugt mee om te assisteren bij het graafwerk. Zelf hield hij er een onbedui-
dende collectie aan over: 5 krabbertjes,  klingetjes met steilretouche, 11 microlithen, 1 
steker en 2 neolithische spitsen met holle basis.

Aanmerkelijk meer materiaal verzamelde W.B. van Herwijnen uit Waalwijk, die in de 
vooroorlogse jaren met ds. Van der Vlugt contacten onderhield, totdat hij naar Ned. Indië 
vertrok. Na de oorlog zette hij het zoeken voort, samen met zijn zoon Henk. Van de col-
lectie werden in 1987 totaal 47 stuks gepubliceerd aan de hand van tekeningen van Ad 
Wouters: 21 jong-paleolithische artefacten, 5 mesolithische  en 1 neolithische pijlpunt 
(Van der Lee 1987).

In de jaren vijftig en zestig verzamelde Ad Wouters nog artefacten op verschillende vind-
plaatsen in de Drunense Duinen. Hij kende het kaartje van ds. Van der Vlugt en hij hield 
voor de aanduiding van de vindplaatsen dezelfde nummering aan. Met name de vindplaat-
sen 3 (A,B,C,D) en 4A leverden nogal wat materiaal op; ze kunnen beide tot de Tjonger-
cultuur worden gerekend. De vondsten van Drunen 3 werden verwerkt in de grafieken 
van de prepublicatie in Palaeohistoria (Bohmers 1956). Ook de mesolithische concentratie 
7D, wonderlijk genoeg op één stuks na uitsluitend bestaande uit Wommersomkwartsiet, 
leverde hem  tussen 1939 en 1962 16 artefacten op; hij schonk die later aan de auteur. 
Aan de noordkant van het stuifgebied, in de buurt van het gehucht ‘De Fellenoord’, trof hij 
een paar Bronstijdmesjes aan en op een akker bij ‘De Brand’, juist buiten de zuidrand van 
het stuifgebied, groef hij met de blote hand de enige Romeinse munt uit de verre omtrek 
op, toen hij zijn boterhamzakje begroef: een dupondius van Antoninus Pius, eveneens in 
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de collectie van de auteur. Ad Wouters gaf veel stukken uit zijn collectie weg. Frans Somers 
publiceerde 28 in 1939/1940 gevonden artefacten, die hij en Ton van Grunsven cadeau 
hadden gekregen (Somers 1989).

Een grote verdienste van Wouters is het feit, dat hij van talrijke vondsten uit het 
gebied tekeningen maakte in zijn kenmerkende stijl, ook ten behoeve van publicaties door 
derden.

In 1954 werd de auteur voor het eerst naar het stuifgebied begeleid door de Loon op 
Zandse heemkundige Pieter van Beers. Het was de aanzet tot een halve eeuw onderzoek, 
niet alleen naar artefacten, maar ook naar de onderzoeksgeschiedenis en ontstaansge-
schiedenis van het stuifgebied met als gevolg een groot aantal publicaties, voornamelijk in 
regionale heemkundige tijdschriften. Door Ad Wouters in het bezit gesteld van het kaartje 
van ds. Van der Vlugt (fig. 8), wist de auteur de meeste vondstconcentraties van deze 
pionier te traceren, voor zover ze nog niet ondergestoven waren. Tussen 1954 en 1970, 
toen hij vrijwel als enige actief was in het gebied, bouwde hij een behoorlijke collectie 
oppervlaktevondsten op. Met name de Tjongerconcentraties Drunen 3 en 4A leverden 
interessant materiaal op; ook de kleine, inmiddels verdwenen vindplaats Drunen 8A. Een 
speciale vondst uit 1965, afkomstig van vindplaats 4A, was een klingschrabber met in de 
cortex een gravure van een paardenkop (Span 1983).

Jac Verhagen uit Tilburg deed in de eerste helft van de jaren zeventig in zijn eentje een 
onderzoek in het zuidelijk deel van de zandverstuivingen. Hij had in 1970 een kleine 
concentratie artefacten ontdekt op een plaats, waar ds. Van der Vlugt kennelijk nooit 
vondsten had gedaan. Omdat het materiaal vrijwel aan de oppervlakte lag, was uitgebreid 
grondverzet niet nodig: alles kon met het troffeltje worden geborgen met medeweten 
van het B.A.I. en de R.O.B., omdat de wind bezig was het geheel aan de oppervlakte te 
brengen, wat ongetwijfeld zou hebben geleid tot verspreid raken van het materiaal over 
diverse collecties.

Verhagen groef, bij slechte weersomstandigheden om niet te worden gestoord, vier 
kleine dicht bij elkaar gelegen concentraties op van de Tjongercultuur; de meeste artefac-
ten lagen juist boven de Allerödlaag, een klein gedeelte daarin. Totaal werden 1083 silices 
aangetroffen.

In een uitstekende publicatie in Brabants Heem (Verhagen 1979) werden de plekken 
aangeduid als vindplaats 1, 1a, 1b en 1c, een codering die uiteraard los staat van de num-
mering van Van der Vlugt. Talrijke artefacttekeningen door Pieter Dijkstra, tekeningen van 
steenreconstructies, de profielopbouw d.m.v. een viertal boringen en de verwerking van 
de vondsten in tabellen maken dit noodonderzoek het best toegankelijk van alles wat over 
vondsten uit het onderhavige gebied is gepubliceerd.

Voornamelijk na 1970 nam het aantal zoekers in de Loonse en Drunense Duinen toe. 
Michel ter Berg uit Waalwijk was een van de eersten. Na 1973 werd hij gevolgd door René 
van der Heijden en Frans Somers uit Vlijmen; zij hebben samen datgene wat nog over was 
van de Tjongersite Drunen 3 omgespit om het resterende materiaal te bemachtigen. In 
samenwerking met Ton van Grunsven uit Drunen en Nico de Bont uit Vlijmen onderzocht 
Frans Somers in 1981 een kleine Tjongersite (Somers 1983) en in 1988 publiceerde hij 
een Tjonger vondstgroepje van Bertus van Gestel uit Vlijmen (Somers 1988), maar later 
bleek dat René van der Heijden ook op die plek had gezocht en die beschreef in 1989 zijn 
vondsten, waaronder de reconstructie van een Maasei, dat in 25 stukken was opgedeeld 
(Van der Heijden 1989). 

Daarnaast publiceerde Frans Somers totaal 159 pijlbewapeningen uit de collecties van 
verschillende verzamelaars (Somers 1995).

De auteur maakte nog een Tjonger steenreconstructie, gevonden door René van der 
Heijden, bekend in  Met Gansen Trou (Van der Lee 1976).

Hannes Brummer bracht een door zijn onvolledig artefactencomplex interessante Tjon-
gersite in de openbaarheid (Brummer 1993). Ook zijn broer Popke Brummer en Jan van de 
Westelaken zochten regelmatig in de Loonse en Drunense Duinen.

“Wij richten onze aandacht nu op Vindplaats 1”, aldus ds. Van der Vlugt in zijn manus-
cript.

De vindplaats is gelegen in het centrale deel van de Drunense Duinen. De vondsten 
werden er gedaan vóór 1940, in eerste instantie door ds. A.P. van der Vlugt (en wellicht 
door Jan Ossewaarde, waarvan geen gegevens over zijn vindplaatsen bekend zijn), later 

Anton van der Lee
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ook door Ad Wouters. Toen de auteur in 1954 met zijn zoekwerk in het stuifgebied begon 
en aan de hand van het kaartje van de ontdekker (fig. 8) de ene na de andere concentratie 
wist terug te vinden, was de site al onder het stuifzand verdwenen; in de jaren zestig zou 
dat ook met de nabijgelegen vergelijkbare vindplaatsen 7A en 8A gebeuren.

Naar het zich laat aanzien zijn alle vondsten aan de oppervlakte verzameld, want de vinder 
maakt geen melding van (vermeende) bodemsporen.

Van der Vlugt vermeldt speciaal de vuilgeel transparante silex, die hij beschouwt als 
afkomstig uit het noorden, terwijl vuursteen uit het zuiden naar zijn mening gebruikelijk 
zou zijn. Waarop hij dit baseert is mij niet bekend. Wellicht heeft hij  (globale) overeen-
komsten gezien met materiaal in de Belgische musea die hij heeft bezocht.

Dat er in het artefactencomplex van Drunen 1 materiaal van noordelijke herkomst aan-
wezig is, acht ik niet onwaarschijnlijk. Een aantal stukken, met name de oranjekleurige, 
doet inderdaad denken aan vuursteen zoals dat bijvoorbeeld in Hulshorst wordt aangetrof-
fen, maar dat is dan van latere datum. In de noordelijke provincies van ons land treffen we 
in het algemeen wat lichter gekleurde silexsoorten aan dan in het zuiden, maar we moeten 
er wel rekening mee houden, dat in Zuid-Nederlandse jong-paleolithische sites heel wat 
materiaal is terug te vinden uit het westen, d.w.z. uit het huidige Engeland, met name een 
zwarte, enigszins bruin doorschijnende silexsoort van voortreffelijke kwaliteit. Ook Drunen 
1 kent die variëteit, b.v. figuur 16 nr. 1 en 2. Daar staat tegenover dat een vergelijkbare, 
wat meer blauwige silexsoort (fig. 16 nr. 3) volgens mondelinge mededeling van Pieter 
Dijkstra afkomstig moet zijn uit Obourg in Henegouwen. Soms bevat die vuursteen rode 

De vondsten van ds. Van 
der Vlugt

Figuur 14  Tekeningen, behorend bij het 
manuscript van ds. A.P. van der Vlugt, 
vindplaats Drunen1, blad 1.
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puntjes, maar dat is hier niet het geval. Een enkele maal vinden we in de Drunense Duinen 
Rijckholtvuursteen, zoals een paar schrabbers van de Tjongervindplaats Drunen 3, maar 
dat zijn echt uitzonderingen. 

Er is helaas nog maar weinig onderzoek verricht naar de herkomst van in Nederland 
aangetroffen silexvariëteiten uit het Jong-Paleolithicum. In de jaren 80 van de vorige eeuw 
maakte Jan Driessens uit Venlo daarmee een verdienstelijke start, maar de resultaten zijn 
nooit gepubliceerd. Vergelijkingsmateriaal, wijzend op een westelijke herkomst, wordt 
geleverd door de talrijke artefacten, die werden aangetroffen op de Maasvlakte en bij het 
spoorlijntje rond het industrieterrein van Oosterhout N.Br. Die zijn weliswaar van veel 
oudere datum, maar ze komen oorspronkelijk uit de huidige Noordzee: ze zijn opgebag-
gerd bij de kust nabij West Runton, Norfolk. Ook de wit/gelig transparante vuursteen, die 
volgens Wouters (1982) eveneens aanwezig is op vindplaats Neer II A, zou door Driessens 
daartussen aangetroffen zijn.

In het algemeen kan men stellen, dat de jagers/verzamelaars die de Drunense Duinen 
in het jong-Paleolithicum bezochten, over basismateriaal uit geheel verschillende streken 
beschikten. Ze kunnen dat indertijd zelf hebben verzameld bij de bron, maar even goed 
is mogelijk dat een deel ervan werd verkregen door uitwisseling tijdens groepsbijeenkom-
sten in de vorm van aggregatiekampen.

Van der Vlugt beschouwt de vindplaats als de oudste van het gebied. De artefacten 
doen hem aan Aurignacien denken, maar dan sterk vermengd met Magdalenien. Hij ver-
wijst daarbij naar de publicatie over Kent’s Cavern (Garrod 1926). De Drunense amateur 
had het bekende boek van Dorothy Garrod in zijn bezit en hij heeft er een merkwaardig 

Figuur 15  Tekeningen, behorend bij het 
manuscript van ds. A.P. van der Vlugt, 
vindplaats Drunen 1, blad 2.
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gebruik van gemaakt, want de laatste twee bladzijden van elke katern waren nog niet los-
gesneden, toen ik het voor de eerste keer leende uit de bibliotheek van Het Noordbrabants 
Genootschap. Wellicht had hij het in bruikleen.

Het is op zichzelf niet eens zo verwonderlijk, die gedachte aan Aurignacien, gezien de 
klingschrabbers met laterale retouches, maar die zijn ook probleemloos onder te brengen 
bij andere jongpaleolithische tradities, waarvan het voorkomen in Nederland beter gedo-
cumenteerd is (Stapert & Johansen 2001). Hierna komen we op dit punt terug.

De vondsten van Drunen 1 zijn te vinden in afbeelding 1 en 2 behorend bij het manus-
cript (fig. 14 en 15). Afbeelding 1 geeft alleen schrabbers: 5 lange klingschrabbers (nr. 
1, 2, 3, 5 en 6), 1 lange dubbelschrabber (nr. 8), 3 korte dubbelschrabbers (nr. 4, 9 en 
10) en 3 korte exemplaren (nr. 7, 11 en 12), een ensemble dat sterk afwijkt van wat wij 
aan Tjongervondsten uit de Drunense Duinen kennen. Afbeelding 2 is meer gevarieerd. 
Aan de hand van de tekeningen te oordelen hebben we 3 RA-stekers (nr. 1, 2 en 3), 
1 steilgeretoucheerd spitsje (nr. 4), 1 dubbele kernsteker (nr. 5), 1 steilgeretoucheerd 
mesje (nr. 6), 1 dubbele AA-steker (nr. 7), 1 fragment van een mesje of spits (nr. 8), een 
geretoucheerde afslag (nr. 9), 1 ondefinieerbaar artefact (nr. 10), een afgeknot klingetje 
(nr. 11), een stekerafslag (nr. 12) en 5 klingen (nr. 13 t/m 17), waarvan nr. 16 met wat 
zaagvormige retouche.

In de vooroorlogse jaren, toen Ad Wouters als ‘kwekeling met akte’ (onbezoldigd onder-
wijzer) moest invallen op een lagere school in Kaatsheuvel, zocht hij in de Loonse en Dru-
nense Duinen, o.a. op vindplaats 1 van ds. Van der Vlugt. Die twee hadden ook contact 
met elkaar.

Op het eerste gezicht lijken de vondsten van de Drunense predikant gemiddeld wat 
grotere afmetingen te hebben dan die van Wouters. Dat zou diverse oorzaken kunnen 
hebben: misschien was het gezichtsvermogen van de jonge onderwijzer beter dan dat van 
de bejaarde ontdekker van de site, maar het is ook mogelijk dat Van der Vlugt voor zijn 
publicatie de meer forse stukken de voorkeur heeft gegeven.

Het materiaal van Wouters bevat relatief weinig spitsen. Figuur 16 nr. 1 is een typische 
Tjongerspits met, zoals dat hoort, een gebogen steil geretoucheerde rug en met de punt 
op de zij-as. De Azilienspits nr. 2 is vervaardigd uit een dunne kling van oranjekleurige 
vuursteen. Nummer 3 zou als een B-spits kunnen worden betiteld, maar het artefact is 
gebroken en men weet dus nooit hoe het er in zijn geheel zou hebben uitgezien. Hetzelfde 
geldt voor figuur 17 nr. 9, dat het proximale gedeelte van een spits zou kunnen zijn.

Opvallend is het aantal kleine stekers in het artefactencomplex: 7 stuks (fig. 16 nr. 4, 
5,10, 11, fig. 17 nr. 1, 2 en 4). In het algemeen zullen in een vondstgroep van de Tjon-
gertraditie de RA-stekers overheersen, maar dat is hier duidelijk niet het geval: de enige 
RA-steker is figuur 16 nr. 7. Drie van de stekers zijn combinatiewerktuigen, omdat bij twee 
stuks de proximale zijde ook nog is voorzien van een beksteker (fig. 17 nr. 1 en 2) en bij 
een van een schrabberkap (fig. 17 nr. 4). Daarnaast zijn er nog twee bekstekers aanwezig: 
afb. 15 nr. 6 en 7.

Korte schrabbers, in overvloed aanwezig in de Tjongercultuur, zijn ruim vertegenwoor-
digd met 8 stuks. Hiervan zijn 5 stuks vervaardigd uit een gelig/witte doorschijnende silex-
soort, die bij andere Tjongervindplaatsen in de Drunense Duinen niet voorkomt: figuur 16 
nr. 6, 12, 13, 18 en 22; ook de stekertop nr. 7, de boor van figuur 17 nr. 5 en een tweetal 
niet afgebeelde afslagen zijn uit dit materiaal vervaardigd, evenals een kling met een vrij 
ruwe cortex, maar dit artefact is door ligging in de oerbank vrij sterk bruin ingekleurd. 
Hetzelfde geldt voor het restkerntje van figuur 17 nr. 12. Van de overige korte schrabbers 
(fig. 16 nr. 11, 19, 20 en 21)  is er één (nr. 20) vervaardigd uit zoetwaterkwartsiet.

Relatief voert de groep veel lange schrabbers: figuur 16 nr. 14, 15, 16, 17 en figuur 17 
nr. 3. Dit is voor een ‘normale’ Tjonger vondstgroep exceptioneel. Daarbij heeft nr. 14 de 
laterale retouches, die wij ook op de vondsten van ds. Van der Vlugt aantreffen; de schrab-
ber is (evenals nr. 11) van een opvallende oranje silexsoort gemaakt.

Boren zijn met 3 stuks vertegenwoordigd (fig. 17 nr. 5, 6 en 7); de eerste twee hebben 
afsplinteringen aan de top door gebruik.

De kling nr. 10 vertoont duidelijke gebruikssporen, maar door de typische glans zoals 
we die op artefacten uit zandverstuivingen aantreffen - en die geheel ten onrechte als 
‘windlak’ wordt betiteld -  was het niet mogelijk, een nader gebruikssporenonderzoek te 
laten uitvoeren op de vondsten van Drunen 1.

Tenslotte bevat het vondstengroepje nog twee merkwaardige artefacten: figuur 17 nr. 
5 en 11. Nummer 5 wekt de indruk, dat het een opzettelijk gebroken klingfragment is, dat 
daarna op de vier hoeken is gebruikt om te ritsen, zoals dat met een fineermesje gebeurt. 

De vondsten van
Ad Wouters
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De hoekjes vertonen daarvan de sporen. Bij nummer 11 is aan de top sprake van afron-
ding door veelvuldig gebruik in diezelfde geest.

Het is niet de eerste maal dat er over Drunen 1 wordt gepubliceerd. In Archaeologische 
Berichten 11/12 wijdt Ad Wouters o.a. een artikel aan vindplaatsen van de Creswell-com-
ponent in het Nederlandse jong-Paleolithicum en hij voert daarbij een zestal vindplaatsen 
op, waaronder Drunen I B. Die aanduiding komt in elk geval niet van ds. Van der Vlugt, 
want die spreekt in zijn manuscript alleen van Drunen 1. Volgens Wouters liggen Drunen 
1 en Drunen I B zeer dicht bij elkaar; ze zouden tot hetzelfde complex kunnen behoren, 
zoals dat b.v. bij Drunen 3A, B, C en D ook het geval is. Wellicht kunnen we hierbij denken 
aan één kampement, bestaande uit meerdere tenten. Maar bij Drunen 1 ligt bij nadere 
bestudering de zaak toch heel anders. Wouters hanteert voor zijn eigen vondsten, die 
hierboven omschreven zijn, de aanduiding Drunen 1 en zegt daarvan dat het materiaal 
onvoldoende is om die met enige zekerheid aan een bepaalde cultuurtraditie toe te wijzen. 
Hij betitelt vervolgens de vindplaats van ds. Van der Vlugt met Drunen I B en rekent die tot 
het Creswellien. In zijn artikel worden 23 artefacten van dit Drunen I B afgebeeld.

Door deze afbeeldingen nauwkeurig te vergelijken met de tekeningen bij het manus-
cript van de Drunense pionier moest ik tot de conclusie komen, dat van de 23 stuks slechts 

De niet bestaande 
vindplaats Drunen I B

Figuur 16  Artefacten van Drunen 1. 1: 
Tjongerspits, 2: Azilienspits, 3: B-spits 
of spitsfragment, 4, 5, 7: AA-stekers, 5, 
10-12,17-21: korte schrabbers, 7: RA-ste-
ker, 8, 9: bekstekers, 14-16: klingschrab-
bers (tek. Pieter Dijkstra; coll. Anton van 
der Lee).
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2 met zekerheid aan Drunen 1 kunnen worden toegewezen. Van 10 stuks staat vast dat ze 
beslist van een andere concentratie afkomstig zijn en bij een drietal is de herkomst onbe-
kend, omdat Van der Vlugt zijn manuscript nog niet had voltooid en  in zijn tekst de arte-
facten nog niet had vernoemd; ook Oppenheim geeft in zijn aanvulling daarvoor slechts 
een typeaanduiding, zonder vindplaats. Resteren slechts 8 stuks, die door Van der Vlugt 
niet zijn opgenomen in zijn manuscript en waarvan de herkomst dus oncontroleerbaar is.

De enig mogelijke conclusie is, dat de Creswell-vindplaats Drunen I B niet bestaat.
Hoe kon een dergelijke mystificatie in de wereld komen? De tekeningen van Wouters 

zijn gebaseerd op het tekenwerk, dat hij in de jaren vijftig van de vorige eeuw verrichtte 
t.b.v. de in voorbereiding zijnde publicatie van Bohmers / Wouters / Verheyleweghen over 
het jong-Paleolithicum en Mesolithicum in West-Europa. Op het moment dat die tekenin-
gen werden vervaardigd, bevonden zich de vondsten van de Drunense Duinen, zoals die 
bij de verdeling waren terecht gekomen bij het Amsterdamse museum in oprichting, nog 
in Groningen. Later, zoals Wouters opmerkt, zijn de bladen met tekeningen in het B.A.I. 
verknipt om er vervolgens Plaat 102 onder de titel “Drunen Diversen” uit samen te stel-
len. Bijna 30 jaar daarna heeft Wouters daarvan gebruik gemaakt – het waren immers 
zijn eigen tekeningen – maar zijn geheugen heeft hem na zoveel tijd kennelijk in de steek 
gelaten bij het toewijzen van de verschillende artefacten aan de juiste vindplaats.

Bij het voormalige B.A.I. zijn de volgende afbeeldingen aanwezig:
Plaat 99, vindplaats Drunen VIII, 16 artefacten
Plaat 100, vindplaats Drunen III, 39 artefacten
Plaat 101, vindplaats Drunen III, 9 artefacten

Figuur 17  Artefacten van Drunen 1. 1: 
combinatie beksteker/A-steker, 2: combi-
natie beksteker/AA-steker, 3: klingschrab-
ber met afknotting, 4: combinatie korte 
schrabber/A-steker, 5-7: boren, 8: kling-
fragment met gebruikssporen, 9: spits-
fragment, 10: kling, 11: snijwerktuig met 
afrondingen, 12: restkerntje (tek. Pieter 
Dijkstra; coll. Anton van der Lee).
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Plaat 101, vindplaats Drunen I, 25 artefacten
Plaat 102, diverse vindplaatsen, 26 artefacten
Op plaat 101 komen ook artefacten voor uit de collectie van de auteur.
In hoeverre de overige door Wouters beschreven Creswell-vindplaatsen volgens de 

meest recente definities deze kwalificatie verdienen, komt hieronder aan de orde.

We merkten al op dat de ontdekker van de vindplaats in zijn manuscript als zijn mening te 
kennen gaf, dat de vondsten van Drunen 1 een Aurignacien-karakter hadden, zij het dan 
met een duidelijke inslag van het Magdalenien. Tegenwoordig kunnen wij deze veronder-
stelling niet meer beamen. 

Maar waartoe moeten we de vondstgroep dán rekenen? Het meest voor de hand lig-
gend is, te denken aan de Tjongercultuur. Meestal gebeurt de toewijzing op basis van de 
spitsen, maar in dit geval hebben we die maar twee en daarmee kun je nu eenmaal geen 
statistiek bedrijven. Je zou kunnen verwijzen naar die ene typische Tjongerspits, maar dat 
is net zo onverantwoord als op basis van de ene Azilienspits een link te leggen naar de 
laat-paleolithische Franse traditie.

In 1956  heeft Bohmers statistische vergelijkingen gemaakt tussen verschillende 
jong-paleolithische vindplaatsen en daartoe behoorde o.a. het complex Drunen III, dat 
opvallend veel overeenkomst vertoonde met de vindplaats Eindhoven. Beide vindplaatsen 
missen lange schrabbers en bij de stekers domineert het type RA sterk. Wanneer we een 
grafiek van Drunen 1 ter vergelijking zouden maken, dan zouden we – vreemd genoeg 
– meer gelijkenis zien met de vindplaats Horn-Haelen. Wie echter dit materiaal uit eigen 
aanschouwing kent, weet dat het zich onderscheidt door de zeer forse afmetingen; de 
grafiek wijst dat ook uit. Echter, de samenstelling van het vondstencomplex qua typen 
van Drunen 1 doet sterk aan Horn-Haelen denken en de auteur rekent deze site tot de 
Tjongercultuur.

Een eventuele toewijzing aan het Creswellien is niet meer aan de orde. Toen D. Garrod 
(1926) een Engelse jongpaleolithische traditie een eigen naam wilde geven ter onder-
scheiding van het klassieke Magdalenien van het vasteland en het Laat-Aurignacien, 
suggereerde ze in een voetnoot voorlopig de naam Creswellien, omdat Creswell Crags 
de site was waarin deze variant het meest overvloedig was aangetroffen. Een nauwge-
zette omschrijving van die variant en de essentiële kenmerken ervan werden echter niet 
geformuleerd. In de laatste jaren zijn daartoe in Engeland pogingen ondernomen en voor 
Nederland hebben Stapert en Johansen (2001) als maatgevend voor het Creswellien s.s. 
voorgesteld, dat minstens de helft van de determineerbare spitsen van het type Cheddar 
moet zijn. Het is een uitgangspunt waarvoor iets te zeggen valt, want als je jongpaleolithi-
sche tradities wilt indelen dan zul je dat in elk geval op basis van goed gedefinieerde crite-
ria moeten doen, hoe willekeurig die op zichzelf ook gekozen kunnen zijn. Het onderscheid 
dat Bohmers maakte tussen Creswell en Cheddar traditie is volgens de nieuwe systematiek 
m.b.t. het Creswellien s.s. niet meer relevant en de door Wouters (1982) gepubliceerde 
Creswellvindplaatsen voldoen niet aan norm van Stapert/Johansen; ze dienen als zodanig 
te worden afgevoerd van de lijst van Nederlandse Creswell sites.

Drunen 1: geen Creswellien dus. Wat dan wel? Voorlopig zou ik de vondsten het liefst 
willen zien als een van de (vele) varianten van de Tjongercultuur. De door Paddayya voor-
gestelde ‘Federmesser’ als een soort jong-paleolithische vergaarbak spreekt mij niet aan: 
het is een zwaktebod. Laten we er liever van uitgaan, dat het huidige en toekomstige 
onderzoek naar de Tjongervindplaatsen een meer gedifferentieerd beeld van deze tradi-
tie zal kunnen opleveren, waarschijnlijk ook met relevante bijbehorende dateringen. Een 
bepaalde onderverdeling zal dan alsnog mogelijk zijn, mits dat nuttig is. Want het belang-
rijkste is, dat al deze varianten op een of andere manier toch een neerslag zijn van een 
vergelijkbare leefwijze van groepen jagers/verzamelaars rond de Noordzee in het Jong-
Paleolithicum. Pas als de verschillen kunnen worden herleid tot onderscheid in gedrags-
patronen, al dan niet met verschillende situering in ruimte en tijd, heeft een verdere 
onderverdeling van de Tjongercultuur zin. Op dit moment zullen wij ons moeten verzoenen 
met de gedachte, dat we van de Tjongercultuur nog te weinig weten, voornamelijk door-
dat er onvoldoende betrouwbaar opgegraven vondstcomplexen bekend zijn. En we mogen 
natuurlijk niet vergeten, dat gedurende zo’n acht eeuwen, ook bij gelijkblijvende levens-
stijl, de vorm en afmetingen van stenen werktuigen tussen die kleine groepen jagers/
verzamelaars aardig kunnen zijn gedifferentieerd. Dat kan functionele oorzaken hebben: 
veranderingen in jachtmethoden of jachtwild, dan wel wijzigingen in de manier van bewer-
ken van steen, bot, hout en gewei. Maar ook een persoonlijke voorkeur kan daarbij een rol 

Cultuurbepaling
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spelen, zonder dat dit consequenties heeft voor het gebruik: noem het desnoods mode-
verschijnselen. Er valt in de toekomst nog heel wat te onderzoeken….

Het Nationale Park de Loonse en Drunense Duinen heeft op het gebied van archeologisch 
onderzoek al een uitgebreide geschiedenis, vanaf 1921. Toch zijn we er betrekkelijk weinig 
wijzer van geworden, want er is nooit een systematische opgraving verricht. Van der Vlugt 
deed zijn best, maar achteraf gezien was het beter geweest wanneer hij onbedreigde sites 
met rust had gelaten, iets wat heden ten dage voor onszelf in even sterke mate geldt. 
Tot 1961, toen de eerste versie van de Monumentenwet van kracht werd, was het gebied 
in archeologisch opzicht volkomen vogelvrij. Die wet regelde niets over zoeken aan de 
oppervlakte en ook nu nog kan iedereen dat blijven doen. Concentraties zijn op die manier 
verdeeld geraakt over talrijke collecties, die in het algemeen slecht gedocumenteerd zijn. 
Kortom: veel materiaal, maar weinig gegevens. Aan de westkant heeft de wind in de 
loop van de eeuwen de stratigrafie verwoest en daarbij de meeste vondsten te voorschijn 
gebracht. Aan de oostkant zijn eventuele ongestoorde sites onder een dik pakket stuifzand 
verdwenen en daarmee ontoegankelijk geworden. Dat is wellicht voorlopig ook maar het 
beste….
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VONDSTEN UIT LITH (deel III)

Pieter Dijkstra
Leo Stolzenbach

INLEIDING In een artikelenreeks over zuiggatvondsten, begonnen in Archeologie 4, behandelde Olaf 
Stolzenbach de vondsten  van het Clactonien (deel I) en de jongere vondsten tot aan de 
IJzertijd (deel II) van de vindplaats ‘De Zandmeren’ bij Kerkdriel, die hij daar tezamen met 
zijn vader Leo had gedaan (Stolzenbach, 1993 A en B).

Nadien werd door beiden veel materiaal verzameld in Lith en opnieuw werd op hun 
vriend Frans Somers een beroep gedaan om het tijdrovende tekenwerk op zich te nemen 
ten behoeve van een publicatie.

Er waren duidelijke verschillen tussen beide vindplaatsen: in Lith behoorden de oudste 
vondsten tot het laat-Acheuléen en de jongste tot de IJzertijd en de Romeinse periode.

Bij hun onderzoek in Lith werden de twee amateurs in sterke mate gestimuleerd en 
gesteund door enkele professionele archeologen, waaronder prof.dr. Nico Roymans en drs. 
Jos Deeben. De bedoeling was, over deze vindplaats een geheel nieuwe artikelenreeks op 
te zetten om daarmee de vondsten toegankelijk te maken voor een groter publiek, maar 
het voortijdig overlijden van Olaf haalde een streep door deze plannen. Hierbij speelde 
uiteraard een grote rol, dat met Olaf ook een groot aantal specifieke details over de 
vondsten en vondstomstandigheden was weggevallen. Niettemin had één van ons (L.S.) 
er toch behoefte aan, de inmiddels door Frans Somers gemaakte fraaie tekeningen in de 
openbaarheid te brengen in de vorm van een vondstmelding en daarmee een moeilijke 
periode op een waardige manier af te sluiten. Dit heeft dan evenwel tot gevolg, dat de 
talrijke begeleidende vondsten van organisch materiaal niet geïntegreerd met het lithisch 
materiaal kunnen worden gepubliceerd.

De vondstomstandigheden, zoals Olaf Stolzenbach die in 1993 beschreef voor de vonds-
ten van de Zandmeren te Kerkdriel verschillen duidelijk van die in Lith. De zuiggaten zijn 
gesitueerd in de Lithse Ham van Maren-Kessel, gemeente Lith. De zandzuiger bereikte hier 
in de jaren ‘70 en ’80 van de vorige eeuw een diepte van ± 56 meter. Bovenliggende gron-
den en de stenen werden in een nabijgelegen depot gedumpt. In het begin van de jaren 
’90 werd een nieuwe concessie verkregen door het bedrijf Dekkers en daarbij werd het 
vroegere depot opnieuw aangesproken. Bij de verwerking daarvan bleken er in Lith veel 
meer werktuigen uit silex voor te komen in vergelijking met ‘De Zandmeren’ van Kerkdriel, 
die juist veel artefacten uit kwarts en kwartsiet opleverden, terwijl vondsten van jongere 
datum uitermate schaars waren, in feite vrijwel ontbraken.

Materialen verzamelen op een zandzuiger is geen sinecure. Vaak voor dag en dauw op 
pad vanuit St. Michielsgestel of Schijndel naar Lith om daar urenlang in weer en wind in de 
gaten te houden of er iets van betekenis over de band wil komen. Steeds maar proberen 
de concentratie op te blijven brengen, ook al komt er een hele dag niets te voorschijn. 
De volgende dag dan maar weer met even veel optimisme van huis en opnieuw vanaf de 
winderige stek hopen dat het deze keer wél prijs zal zijn. De frustratie wanneer een vondst 
je net ontglipt. Wanneer eenmaal de vondsten getekend zijn en worden gepubliceerd, dan 
lijkt het er op alsof deze manier van archeologie bedrijven een inspirerende bezigheid 
is, die rijkelijk wordt beloond, maar nergens komt tot uiting hoeveel tijd en energie erin 
gestoken is om tot dit resultaat te komen en wat dat alles heeft gekost. Dat Leo en Olaf 
Stolzenbach zich zoveel ontberingen hebben getroost, mag hier in erkentelijkheid worden 
gereleveerd.

Veel van de werktuigen die in Lith werden aangetroffen onderscheiden zich van Kerkdriel 
door een betere bewerking met andere technieken. De Levalloistechniek is er veelvuldig 
toegepast, maar dat neemt niet weg dat zich onder het later opgezogen materiaal ook 
ouder lijkende stukken bevonden. In de geest van Olaf moeten we dan ook de nodige 

Samenvatting – In dit artikel wordt een aantal vondsten beschreven die door Olof en Leo Stolzenbach werden verzameld bij een 
zuiggat bij Lith. Met het overlijden van Olaf Stolzenbach gingen ook veel details over de vondsten en met name de vondstomstandig-
heden verloren. Om de belangrijkste vondsten, die een aanvulling vormen op die uit een zuiggat bij Kerkdriel, toch enige bekendheid 
te geven, worden ze hier beknopt beschreven en afgebeeld.

VONDSTOMSTANDIG-
HEDEN

DE VONDSTEN VAN HET 
JONG-ACHEULéEN EN 
HET MOUSTéRIEN
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voorzichtigheid betrachten bij het doen van uitspraken, wanneer er geen hoge mate van 
zekerheid bestaat over de juistheid ervan.

Het spreekt vanzelf dat Frans Somers uit de overvloed aan vondsten slechts een selectie 
ontving om te tekenen. We zullen die tekeningen hier kort bespreken.

In de figuren 1 en 2 is een aantal spitsschaven en spitsen afgebeeld, waarvan nummer 4 
van figuur 2 door de Fransen wordt aangeduid als een uniface. Karakteristiek voor spits-
schaven zijn de geretoucheerde boorden, die bijeen komen in een niet al te scherpe spits. 
Daarom is nummer 1 van figuur 1 een echte Moustérienspits, waarvan echter links boven 
recentelijk een scherf is afgebroken. François Bordes, wiens typenindeling algemeen wordt 
toegepast, stelt voor de Moustérienspits als norm, dat de geretoucheerde boorden ten 
opzichte van de basis een scherpe hoek vormen die niet groter dan 45º mag zijn (Bordes 
1981). 

In deze groep komen verschillende typen van retouches voor: schubvormig, subparal-
lel en trapvormig. De schaven zelf vertegenwoordigen ook verschillende typen. Zo zijn 
nummer 3 en 4 van figuur. 1 eenvoudige zijschaven. Nummer 5 is een racloir déjeté, 
waarvan overigens de punt oudtijds is afgebroken. Over het algemeen hebben schaven 
licht gebogen (convexe) werkkanten, gesitueerd links en rechts op een langere boord van 
een afslag of kling. Ook vrijwel rechte boorden komen voor, zoals bij de Moustérienspitsen 
van figuur 2, nummer 1 en 2. Het laatstgenoemde exemplaar hiervan wordt door Bordes 
aangeduid met de benaming limace, d.w.z. een slak zonder huis (Bordes 1961).

In de afbeeldingen 3, 4 en 5 komen we andere typen schaven tegen, waarvan bij een 
groot aantal de retouches van de werkkant zich bevinden tegenover de (slag)bulbus. 
Nummer 1 van afb. 3 is gemaakt op een Levalloiskern. Schaaf nummer 3 komen we ook 
tegen in het Acheuléen van Rhenen en Kwintelooyen (Franssen & Wouters 1981), maar 
ook in Jabrud (Rust 1953). Nummer 5 is  een schaaf van het déjeté-type.

Bij figuur 4 zijn de nummers 1 en 2 schaven van het type demi-Quina (de échte Quina-
schaven hebben uitgesproken trapvormige retouches). Nummer 4 is een getande schaaf 
en als nummer 5 is een eindschrabber afgebeeld.

Van figuur 5 is nummer 1 een rugmes. Dit soort werktuigen wordt vaak voor schaaf 
aangezien, maar de stompe steile retouche aan de rechter boord is in feite een bescher-
mingsretouche die houvast gaf zonder dat bij druk tijdens het snijden de vinger werd 

Toelichting bij de figuren

◄ Figuur 1  Spitsen en spitsschaven. 
Schaal 1:2.

▼ Figuur 2  Spitsen en spitsschaven. 
Schaal 1:2.

► Figuur 3  Diverse schaven. Schaal 
1:2.

►► Figuur 4  Diverse schaven en een 
eindschrabber. Schaal 1:2.

1 2

3 4

5

6

1

2

3 4

5

6



111ARCHEOLOGIE NO. 13, 2009

verwond of geïrriteerd. De snede bevindt zich dan ook in de meeste gevallen tegenover de 
steilgeretoucheerde zijde. De overige artefacten van figuur 5 zijn getande schaven, die als 
een soort zaag werden gebezigd.

Nog meer getande werktuigen in diverse vormen zijn te zien in de figuren 6 en 7. Som-
mige ervan zijn puntvormig geretoucheerd. De nummers 3 en 4 van figuur 7 zijn kleine 

▼ Figuur 5  Rugmes en getande scha-
ven. Schaal 1:2.

► Figuur 6  Getande werktuigen. Schaal 
1:2.
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hachereaux: hakvormige werktuigen, waarvan de middelste ook nog een bekstekerachtige 
punt vertoont.

In figuur 8 treffen we twee bifaciale werktuigen aan. Sommige auteurs duiden dit soort 
stukken aan als pièces foliacées of ook wel als biface passant au racloir (Bordes 1981). 
Duidelijk is wel dat bij de bifaciale retouche één zijde stomp is uitgevoerd; die ligt dan 
tegenover de snijdende kant, die al dan niet bifaciaal is bewerkt.

In figuur 9 zijn een viertal Levalloisklingen getekend. Deze artefacten zijn meestal in 
het laatste deel van het Moustérien te situeren (Levallois à lames, zoals in Biache–Saint 
Vaast).

◄ Figuur 7  Diverse werktuigen. Schaal 1:2.

▲ Figuur 8  Bifaciale werktuigen. Schaal 1:2.

▲ Figuur 9  Levalloisklingen. Schaal 
1:2.

◄ Figuur 10  Levalloiskern (1) en een pic 
(2). Schaal 1:2.
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▲ Figuur 14  Biface ovalaire. Schaal 1:2.

► Figuur 15  Biface subtriangulaire. Schaal 1:2.

► Figuur 12  Biface cordiforme. Schaal 1:2.

▼ Figuur 11  Bifaciaal werktuig. Schaal 1:2.

► Figuur 13  Biface ovalaire (1) en biface cordiforme (2). Schaal 1:2.

1

2



114 ARCHEOLOGIE NO. 13, 2009

Figuur 10 geeft een Levalloiskern (nummer 1) en een pic (nummer 2). Deze pic-
vormen komen voor vanaf de vroegere Acheuléenfasen tot in het Moustérien. Het hier 
afgebeelde exemplaar heeft weinig of geen glanspatina.

In de eerste jaren van het onderzoek door Leo en Olaf Stolzenbach werden geen 
vuistbijlen gevonden, maar dat zou veranderen bij de laatste concessie van de zandzui-
gers. Het ontbreken van die bifaces had de zoekers steeds verwonderd, want de overige 
vondsten gaven aanleiding om deze gewilde typen te verwachten. Ook statistisch pasten 
ze bij het artefactencomplex en het afval. In maart 1994 verraste Leo zijn zoon met de 
eerste gepolijste bijl (fig. 16), maar twee maanden later werden de rollen omgedraaid. 
Leo lag ter observatie in het ziekenhuis in afwachting van een hartoperatie, toen Olaf bij 
een bezoek de vuistbijl van figuur 14 meebracht en dat veroorzaakte ongetwijfeld enige 
verhoging van het hartritme.

De afgebeelde vuistbijlen zijn van verschillende typen. Die van figuur 12 en nummer 
2 van figuur 13 zijn hartvormig (biface cordiforme), nummer 1 van figuur 13 en het 
exemplaar van figuur 14 zijn eivormig (biface ovalaire), terwijl figuur 15 een subtriangu-
laire vuistbijl vertoont; deze laatste is zwaar afgerond en gepatineerd. Sommige vlakken 
zijn door de tekenaar wit gelaten om aan te geven dat de werktuigen op die plaatsen 
recente of subrecente beschadigingen hebben opgelopen. In sommige gevallen is echter 
ook sprake van prehistorische beschadigingen zoals bij figuur 1 nummer 5 en bij figuur 15 
aan de top van de biface.

Wat moeten we nu met deze vondsten? Hoe moeten we ze interpreteren? Natuurlijk kunnen 
we ons in algemene termen voorzichtig uitspreken over een datering en een culturele toe-
wijzing, zoals Olaf Stolzenbach ook zou hebben gedaan. Het spreekt vanzelf dat de vonds-
ten op zichzelf al een bepaalde archeologische waarde vertegenwoordigen vanwege hun 
plaats op de verspreidingskaarten. Hierbij wordt weer opnieuw bevestigd, dat bewoonbare 
plaatsen in de directe nabijheid van de grote rivieren altijd een grote aantrekkingskracht 
hebben uitgeoefend op de prehistorische mens. Dit geldt niet alleen voor de oude steentijd 
(zie bijvoorbeeld de Belvedère), maar even goed voor de overgangsfase van Mesolithicum 
naar Neolithicum, zoals we die kennen van de vindplaats Hazendonk en de meer recente 
ontdekkingen in het kader van het onderzoek rond de Betuwelijn.

Evaluatie van de 
paleolithische vondsten

◄ Figuur 16  Gepolijste bijl. Schaal 1:2.

▲ Figuur 17  Complete gepolijste bijl en een fragment. Schaal 1:2.
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In het algemeen geldt dat de in Lith aangetroffen lithische artefacten niet zijn bewerkt 
met een directe harde slagtechniek. Veel van het aangetroffen materiaal is het resul-
taat van het toepassen van de Levalloistechniek, zoals niet alleen blijkt uit de gevonden 
werktuigen, maar eveneens uit het afvalmateriaal. Ook de afwerking is beter dan bij 
de vondsten van Kerkdriel en wat patina betreft vertoonden maar heel weinig stukken 
de zwarte zogenaamde moeraspatina. En als er al glanspatina aanwezig was, dan was 
die weinig aangetast door oplossingsverschijnselen. Vandaar dat werd gekozen voor een 
datering in het jong-Acheuléen tot en met het Moustérien. Begeleidende vondsten van 
bot zijn in deze concessie nauwelijks aangetroffen, zodat we daarvan bij de interpretatie 
geen steun konden krijgen. Zodoende moesten we ons beperken tot een presentatie van 
de silexwerktuigen.

Zoals hierboven vermeld vond Leo Stolzenbach in maart 1994 de eerste neolithische bijl, 
die overigens aan de snede nogal beschadigd was, evenals aan de linker bovenkant van 
de dorsale zijde (zie fig. 16). De beschadigingen zijn ten dele ontstaan als gevolg van 
gebruik, met name aan de snede, maar daarnaast vertoont het werktuig ook recente 
beschadigingen, die op de tekening wit zijn gelaten. Dergelijke beschadigingen zijn bij 
zuigervondsten nauwelijks te vermijden.

De bijl van figuur 16 vertoont een interessant fenomeen: in het midden van het werk-
tuig tekent zich een band af, variërend van 3,5 tot 5cm breedte, die aanmerkelijk lichter 
van kleur is dan de rest van het oppervlak. Het ziet er naar uit dat dit kleurverschil ver-
oorzaakt is door de bijlsteel.

Tien minuten na het vinden van deze bijl werd een slijpsteen (polissoir) aangetroffen, 
dit alles op een lopende band waar per minuut duizenden stenen – en ook botten – voorbij 
denderden. Later werden nog meer gepolijste bijlen en fragmenten daarvan gevonden: 
zie hiervoor figuur 17 en figuur 18 nummer 1. Die van figuur 17 is op een paar lichte 
beschadigingen aan de snede heel gebleven, wat tussen al die stenen op de band wel als 
uitzonderlijk mag worden beschouwd.

Op de vindplaats Lith werd ook een klein doorboord hamerbijltje gevonden, gemaakt 
van kwartsiet (fig. 18 nummer 4), twee klingen van Zuid-Limburgse vuursteen en een 
pijlschachtstrekker (fig. 20), die we ook kennen van mesolithische sites zoals Plakke- en 
Leikeven bij Loon op Zand (Van der Lee 1984). Dergelijke pijlschachtstrekkers werden 
ook gevonden in een middeleeuwse context voor het vervaardigen van benen naalden, 
waarvan de halffabrikaten uit koeienbot werden gesneden. Maar deze middeleeuwse 
exemplaren verschillen aanmerkelijk van hun prehistorische voorgangers, vooral omdat 
de groeven dieper en rechter in de fijnkorrelige zandsteen zijn uitgesleten.

VONDSTEN UIT HET 
NEOLITHICUM EN DE 
BRONSTIJD

▲ Figuur 18  Fragment van een gepolijste 
bijl (1), twee klingen (2, 3) en een hamer-
bijltje (4). Schaal 1:2.

► Figuur 19  Sikkel en een bifaciaal 
mesje. Schaal 1:2.
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Bijzonder zijn ook de twee doorboorde artefacten, die pas in de laatste fase van het 
onderzoek werden geborgen (fig. 21). In beide gevallen zijn de gaten dubbelconisch 
geboord. Het kleinste is geheel geslepen.

Uit de Bronstijd – IJzertijd stammen de twee werktuigen die zijn afgebeeld in figuur 19. 
Nummer 1 betreft een fraaie sikkel uit silex, waarvan de beide uiteinden zijn beschadigd 
bij het opzuigen. Nummer 2 is een bifaciaal geretoucheerd mes. Dergelijke stukken zijn 
eerder gevonden uit de late fase van de Klokbekerperiode tot in de Bronstijd. De ervaring 
leert dat stenen werktuigen tot in de IJzertijd voorkomen, wellicht als gevolg van het feit 
dat brons moeilijk in voldoende mate te verkrijgen was, hetzij in kwantiteit dan wel door 
het kostenaspect
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▲ Figuur 20  Pijlschachtstreker. Schaal 1:2.

► Figuur 21  Doorboorde artefacten. Schaal 1:2.
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