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Voorwoord

In de jaren zestig van de 20e eeuw zijn rond Swifter-
bant nederzettingsresten aangetroffen van een toen 
onbekende samenleving uit een overgangsfase van het 
Mesolithicum naar het Neolithicum. Nadat de Rijks-
dienst voor de IJsselmeerpolders enkele proefopgra-
vingen had verricht onder leiding van G.D. van der 
Heide heeft het toenmalige Biologisch-Archaeo- 
logisch Instituut (nu Groninger Instituut voor Archeo-
logie) de opgravingen voortgezet onder leiding van 
prof. dr. J.D. van der Waals. Gedurende de zomer-
maanden van 1972–1979 is daar gewerkt. 
 Als student en net-afgestudeerde heb ik geassis-
teerd bij deze opgravingen en ben ik begonnen met 
het beschrijven van het aardewerk. Vervolgens is er 
van NWO, destijds ZWO, een promotiebeurs verkre-
gen gedurende vijf jaar, van 1976–1981, op basis van 
halve werktijd voor het bestuderen van het aardewerk.  
 Faciliteiten voor het onderzoek werden gegeven 
door het Biologisch-Archaeologisch Instituut te Gro-
ningen, maar voor een groot deel is het werk thuis 
uitgevoerd. Het uitpakken, beschrijven en bij elkaar 
zoeken van scherven van eenzelfde pot, het plaatsen 
in de context van de nederzetting en het plaatsen in de 
culturele samenhang vergden veel meer tijd dan was 
voorzien. Het merendeel van het onderzoek is daarna 
in vrije tijd onbezoldigd uitgevoerd. Het technolo-
gisch onderzoek heeft plaatsgevonden in 1980 op het 
Laboratorium voor bodemkunde te Wageningen. 
 Het onderzoek heeft geen vlot verloop gekend 
door gebrek aan motivatie en persoonlijke omstandig-
heden. De opkomst van de computer, mijn onhandig-
heid daarmee en het telkens moeten overschakelen op 
andere systemen is niet werkbevorderend geweest. 

Veel tekst is in een eerder stadium geschreven, maar 
vaak was ik er niet geheel tevreden mee, waarna het 
werk weer ’in de ijskast ging’. Vele malen zijn ge-
dachtengangen bijgesteld. Inmiddels zijn er nieuwe 
publicaties verschenen over de Swifterbantcultuur, 
waardoor ik het gevoel kreeg wat achterhaald te zijn. 
Uit plichtsbesef en met het idee in het achterhoofd dat 
het ’niet verantwoord’ is dat het aardewerk van de 
opgravingen rond Swifterbant, de plaats die de naam 
heeft gegeven aan de Swifterbantcultuur, niet gepuli-
ceerd zou zijn, is het werk weer opgevat. Eind 1999 is 
een volledig manuscript ter lezing voorgelegd aan de 
promotor prof. dr. L.P. Louwe Kooijmans. Het vergde 
nog enige tijd om alle punten op de i te zetten. 
 Bij deze wil ik enige woorden van dank uitspreken 
voor de begeleiding van prof. dr. Louwe Kooijmans 
en voor de begeleiding van prof. dr. L van der Plas. 
Ook dank ik de medewerkers van het Laboratorium 
voor Bodemkunde, met name drs. E. Meyer, die mij 
zeer welwillend behulpzaam zijn geweest. Prof. dr. 
J.D. van der Waals en prof. dr. D.C.M. Raemaekers 
ben ik zeer erkentelijk voor het doorlezen en becom-
mentariëren van het manuscript. H. Buitenhuis ben ik 
dank verschuldigd voor het calibreren van de 14C-
dateringen, B. Voorrips voor het invoeren van de 
basisgegevens in de computer, de tekenaars H. Roe-
link en J.M. Smit voor het tekenen van het aardewerk 
en J.H. Zwier voor het tekenen van de plattegronden.  
 Tot slot wil ik hier ook graag het thuisfront ver-
melden. Reinder en Marianne vonden dat ik het er niet 
bij moest laten zitten en ter ondersteuning heeft mijn 
dochter mij enkele computervaardigheden bijgeleerd. 



 

 

 




