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Inleiding 

Stand van het onderzoek 
De overgang van samenlevingen met een mobiele le-
venswijze, gebaseerd op jagen en verzamelen, naar een 
sedentaire gemeenschap, gebaseerd op akkerbouw en 
veeteelt, en de gevolgen daarvan, betekende voor de 
mensheid een revolutionaire verandering. De vraag hoe 
en wanneer deze omslag tot stand is gekomen en waar-
om men er toe overging wilde planten en dieren te do-
mesticeren, is nog altijd niet bevredigend beantwoord, 
maar het wonen in vaste nederzettingen schijnt een be-
langrijke rol te spelen (Harris, 1990). Sinds de jaren ’50 
is er zowel aandacht voor het ontstaan van akkerbouw en 
veeteelt als voor de verbreiding ervan over Europa, voor 
de ontwikkeling van tijdelijke kampementen naar per-
manente nederzettingen en de vele tussenvormen waarbij 
de mens zich voor korte of langere tijd op een gunstige 
locatie vestigde. Bij deze ontwikkeling hoort ook de 
introductie van aardewerk.  
 De neolithiseringsgolf nam vele millennia in beslag, 
in een periode waarin het klimaat en de vegetatie en 
fauna nog steeds aan het veranderen waren. De overgang 
naar het Neolithicum vond in totaal verschillende omge-
vingen plaats, zoals de hoogvlakte van Anatolië op een 
hoogte van 1000–1500 m met een droog steppeklimaat, 
het laagland en Noordwest-Turkije met een milder zee-
klimaat en de vruchtbare gras-eiksteppen in de vlaktes 
van Thessalië in Griekenland. 
 De landbouw is naar Europa verbreid vanuit de 
Levant en Anatolië in Turkije, waar wilde granen en 
schapen en geiten van nature voorkwamen. In dit gebied 
is vanaf 10 000 v. Chr. een sedentaire samenleving ont-
staan met een bestaan dat volledig is gebaseerd op ak-
kerbouw en veeteelt (Louwe Kooijmans, 1998). Van 
daaruit verbreidde de landbouw zich in alle richtingen, 
onder andere langs de Mediterrane kusten en via de 
Donauvlakten naar de loofbossen op de lössgronden in 
Centraal-Europa. Het is overal buitengewoon lastig om 
het verspreidingsmechanisme te preciseren: gaat het om 
migratie en kolonisatie, om acculturatie van inheemse 
gemeenschappen of om een combinatie van beide? Zelfs 
voor een verschijnsel als de Europese Bandkeramiek, dat 
steeds zonder discussie als het resultaat van kolonisatie 
is opgevat, wordt nu ook het alternatief overwogen, met 
name voor de eerste fase, die van de ältesten LBK 
(Lüning, 2000). Voor de verdere verspreiding, tot in ons 
land, is kolonisatie vanuit Hessen toch nog steeds de 
eerste optie. Groepen mensen migreerden en in de nieu-

we streken werden dorpen gesticht en stukken land voor 
landbouw in gebruik genomen. Er zijn nederzettingen 
opgegraven met lange woonhuizen, tot 37 m lengte, in 
clusters van drie tot vijftien huizen bij elkaar. Bandke-
ramische nederzettingen worden aangetroffen langs de 
rivierdalen, op plekken die voor de inheemse jager-
verzamelaars minder aantrekkelijk waren (Verhart, 
2000). Zo kregen deze groepen jager-verzamelaars door 
contacten kennis van de nieuwe vorm van exploitatie 
van de omgeving.  
 De adoptie van deze nieuwe levenswijze door de 
inheemse groepen buiten de lösszone verschilt per regio 
in Europa. Er is niet sprake van een uniform, maar van 
een complex patroon van contacten en veranderingen dat 
voor ieder gebied en iedere periode aparte aandacht 
verdient. De vroegste vorm van akkerbouw en veeteelt 
op Nederlands grondgebied is die van de Bandkeramiek 
op de lössgronden van Zuid-Limburg in de tweede helft 
van het 6e millennium v. Chr. Typisch Bandkeramische 
voorwerpen buiten de lössgebieden getuigen van contac-
ten met mesolithische groepen. Er bestaat een grote 
tijdspanne tussen de komst van de boeren van de Band-
keramiek tussen 5500 en 5300 v. Chr. en het tijdstip 
waarop ook de jager-verzamelaarsgemeenschappen in 
West- en Noord-Europa, tussen 4500 en 3950 v. Chr., 
overgingen naar een bestaan dat was gebaseerd op land-
bouw. Daarbij hebben niet alleen sociale factoren een rol 
gespeeld, maar moet ook in acht worden genomen dat de 
gronden buiten de lösszone minder geschikt zijn voor 
primitieve landbouw. 
 
Onderzoek in Flevoland 
Toen Oostelijk Flevoland in cultuur werd gebracht, 
bracht een toevalsvondst een radicale verandering te-
weeg in het beeld van het Nederlandse Neolithicum. In 
de grond uit een van de ontwateringssloten van de kavels 
H46 en G42 bij Swifterbant vond J. Aukema, een me-
dewerker van de toenmalige Rijksdienst voor de IJssel-
meerpolders (RIJP), in 1962 potscherven en vuursteen. 
Het duurde enige tijd voordat men van de betekenis van 
deze vondst doordrongen was. Hoe was het mogelijk dat 
er prehistorische bewoningsresten werden gevonden in 
een oude zeebodem? Het niveau van de vondsten op 5 
tot 6 m beneden NAP betekende een ouderdom in het 
vijfde millennium v. Chr. Uit bodemkundig onderzoek 
door de RIJP bleek dat in de noordwesthoek van de 
polder een systeem van rivierduinen en kreken met oe-
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verwallen van een oud getijdengebied in de ondergrond 
bewaard was gebleven (Van der Heide, 1966; Deckers et 
al., 1980). Bij het vervolgonderzoek op de oeverwallen 
werd een aantal nederzettingsresten aangetroffen van een 
vroeg-neolithische samenleving, terwijl op de rivierdui-
nen nederzettingsresten uit verschillende mesolithische 
en neolithische perioden werden gevonden. Zowel op de 
grootste oeverwal als op de rivierduinen werden graven 
gevonden, waarin skeletmateriaal nog bewaard was 
gebleven. 
 De eerste opgravingen in het gebied werden uitge-
voerd door G.D. van der Heide tussen 1962 en 1967 
(Van der Waals & Waterbolk, 1976). Als hoofd van de 
afdeling Oudheidkundig Bodemonderzoek van de RIJP 
was hij verantwoordelijk voor de archeologie in Flevo-
land en de Noordoostpolder, die werd gedomineerd door 
de scheepsopgravingen in het IJsselmeergebied, voor de 
conservering van de bodemvondsten en voor de musea te 
Schokland en Ketelhaven. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat de prehistorische vondsten in Flevoland niet 
de aandacht kregen die ze verdienden. 
 In 1971 is het onderzoek van de vindplaatsen 
overgenomen door J.D. van der Waals van het Biolo-
gisch-Archaeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
te Groningen. Het onderzoek was gericht op de vol-
gende punten:  
– het traceren en dateren van vroeg-neolithische en 
mesolithische nederzettingen in het verdronken delta- en 
rivierduinenlandschap van de IJssel,  
– het bepalen van de relaties van deze bevolkings-
groepen met gelijktijdige groepen elders in Europa en 
met voorafgaande en opvolgende groepen in de meer 
nabije omgeving, 
– de functiebepaling van de woonplaatsen in het ne-
derzettingsysteem, 
– de betekenis van de delta voor de betreffende bevol-
kingsgroep met name ten aanzien van de voedselvoor-
ziening, 
– de rol van de deltamilieus bij het proces van de over-
gang naar voedselproductie. 
Van der Waals was in discussie geraakt met Whallon en 
Price die belangstelling hadden om dergelijke mesolithi-
sche vindplaatsen en vindplaatsen van een overgangs-
cultuur van Mesolithicum naar Neolithicum te onder-
zoeken. In tegenstelling tot de gangbare Nederlandse 
traditie werkten zij reeds binnen het paradigma van de 
New Archaeology van Binford. Mede door hen geïnspi-
reerd heeft Van der Waals toen besloten tot een – voor 
die tijd – nieuwe, aan paleo- en mesolithisch onderzoek 
ontleende, manier van opgraven, waarbij alle vondsten 
driedimensionaal werden ingemeten. Daarnaast werden 
om de 15 cm de vlakken getekend. Er is geprobeerd deze 
vlakken parallel te laten verlopen met de stratigrafie van 

de cultuurlagen. De achterliggende gedachte was, dat 
ruimtelijke patronen in de archeologie informatie geven 
over de structuur van de nederzetting, over activity-areas, 
hutlocaties, dumpgebieden en dergelijke. Dit zou de 
basis kunnen zijn van een uitspraak over de organisatie 
van de daar verblijvende groep mensen. Zo hoopte men 
door ruimtelijke en statistische analyse van de materiële 
overblijfselen en de verspreidingskaarten daarvan te 
komen tot een karakteristiek van de voormalige samen-
leving. 
 In de laatste decennia, toen het onderzoek in Swif-
terbant al was afgesloten en veel deelstudies waren 
gepubliceerd, volgden in de archeologie discussies die 
leidden tot de ‘post-processuele’ of ‘contextuele’ ar-
cheologie en de ‘post-moderne’ archeologie. Het uit-
gangspunt werd verlegd naar het eigene, naar het indi-
vidu, naar de betekenis die de mensen zelf aan hun 
wereld, hun handelen en hun leven hadden toegekend, 
met erkenning van de waarde van symboliek en de rol 
van het individu. Aandacht was er ook voor de beper-
kingen van het archeologisch vondstmateriaal en hoe 
dat tot ons gekomen is. De betekenis en interpretatie 
van vondstpatronen worden wat meer gerelativeerd 
(Bloemers & Van Dorp, 1991; Holleman, 1996; Sta-
pert, 1996).  
 Inmiddels zijn uit de periode van de overgang van 
het Mesolithicum naar het Neolithicum meer vindplaat-
sen gevonden in West-Nederland, Flevoland en de 
Noordoostpolder. Deze ‘natte’ gebieden hebben veelal 
het voordeel dat organisch materiaal bewaard is geble-
ven, waardoor meer zekerheid wordt verkregen over de 
voedseleconomie. Het proces van neolithisatie in dit 
gebied is een aandachtsgebied van de Universiteit Lei-
den en is het onderwerp van de dissertatie van Raemae-
kers (1999). Verscheidene artikelen hierover zijn gepu-
bliceerd, onder andere door Louwe Kooijmans (1993b). 
De opgravingen in de Noordoostpolder zal Ten Anscher 
in zijn dissertatie behandelen. Een uitvoerig ecologisch-
archeologisch onderzoek in de Noordoostpolder is ver-
richt door Gehasse (1995) en een archeozoölogisch on-
derzoek van neolithische vindplaatsen in West- en Cen-
traal-Nederland door Zeiler (1997).  
 Een gedachtegang is dat de groepen jager-
verzamelaars in de natte kuststreken en langs rivieren 
zijn blijven rondtrekken. De sociale territoria zijn gedu-
rende het Mesolithicum kleiner geworden, wat mede 
mogelijk was door een efficiëntere exploitatie van de 
omgeving. Van een mobiel bestaan ging men over op 
een nomadisch of semi-sedentair en semi-agrarisch be-
staan, waarbij vaak dezelfde woonplaatsen werden op-
gezocht, waar mogelijk bezittingen van het vorige be-
zoek waren achtergelaten. Door contacten met de land-
bouwers buiten hun regio werden zij beïnvloed. Naast 
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jagen, verzamelen, visvangst en vogelvangst leefde men 
van graan en huisdieren. De reden waarom men de over-
gang naar een agrarisch bestaan heeft gewaagd is niet 
eenduidig te geven. Naast factoren als uitruilproducten, 
status en betere voedselopslag (Zvelebil, 1996) is de 
sedentaire levenswijze een essentiële factor. In onze 
ogen is een sedentair bestaan geriefelijker en verre te 
verkiezen boven een zwervend jager-verzamelaars-
bestaan. Dit geldt zeker voor de vrouwelijke helft van de 
bevolking die baby’s moet baren en zorg draagt voor het 
grootbrengen van kinderen (Haaland, 1997). Een kleine-
re actieradius in activiteiten en woonplaats-gebonden 
activiteiten vallen daarbij te prefereren. De jacht blijft 
echter in het Neolithicum een welkome aanvulling van 
het voedselpakket. 
 
Nadat de opgravingscampagnes te Swifterbant onder 
leiding Van der Waals waren afgerond, is besloten het 
vondstmateriaal in een aantal deelpublicaties te publice-
ren, waarbij mij is gevraagd het aardewerk te bestuderen 
dat uit de verschillende nederzettingen te voorschijn was 
gekomen. Een nauwkeurige beschrijving van het aarde-
werk en het opstellen van een typologie moesten de 
culturele relaties verduidelijken, evenals de onderlinge 
verbanden tussen de verschillende sites. Een bestudering 
van de verspreidingspatronen in de nederzetting S3, 
mede in vergelijking met die van de andere vondstcate-
gorieën, zou inzicht moeten geven in de indeling en het 
gebruik van de ruimte. De andere vondstcategorieën zijn 
bestudeerd door de volgende onderzoekers: het botmate-
riaal door J. Zeiler (1997), het botanisch materiaal door 
Van Zeist & Palfenier-Vegter (1981), het skeletmateriaal 
door Meiklejohn & Constandse-Westermann (1978) en 
het vuursteenmateriaal door Deckers (1979, 1982). Het 
steenmateriaal is tot nog toe geen onderwerp van specia-
listische studie geweest. Het vuursteenmateriaal van de 
grootste vindplaats S3 is niet in definitieve publicatie-
vorm verschenen. Enkele profielen en beschrijvingen 
van de opgravingen zijn gegeven in Van der Waals 
(1977) en Deckers et al. (1980), maar tot een synthese is 
het tot nu toe niet gekomen. 
 
Doel- en vraagstelling van het onderzoek 
Het interessante van het Swifterbant-aardewerk is, dat 
het een nieuw verschijnsel is in de materiële cultuur. 
De centrale vraag bij het onderzoek is, wanneer en 
waarom men in deze regio aardewerk is gaan gebruiken 
en of neolithische culturen in verder weg gelegen streken 
daarbij een rol hebben gespeeld. Er is daarom allereerst 
een antwoord gezocht op de vraag of het aardewerk van 
lokale productie is of dat ook sprake is van een zekere 
‘import’ en of het aardewerk van alle vindplaatsen in de 
regio Flevoland tot één cultuurcomplex – de ‘Swifter-

bant-cultuur’ – gerekend mag worden. De overeenkom-
sten en verschillen in het aardewerk kunnen een uit-
spraak mogelijk maken over de verbreiding van de Swif-
terbant-cultuur en de contacten met andere culturen in 
nabij gelegen streken en over grotere afstanden. Het 
aardewerk is daartoe vergeleken met dat van gelijktijdige 
en aanverwante culturen in Nederland en de ons omrin-
gende landen om de ‘culturele betrekkingen’ ervan te 
bepalen. Is op basis van het aardewerk bijvoorbeeld aan 
te tonen dat ‘onze’ groepen in contact stonden met ande-
re groepen in heel Noord- en West-Europa en is er mo-
gelijk sprake van één cultuur met eventuele regionale 
verschillen?  
 Voor de beantwoording van al deze vragen is het 
noodzakelijk het aardewerk nauwkeurig te beschrijven. 
In deze publicatie staat dan ook de gedetailleerde be-
schrijving en analyse van het gehele schervenmateriaal 
centraal. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de 
morfologie van het aardewerk, de techniek, de grond-
stoffen, de fabricage en de functie. Op grond hiervan is 
een karakterisering van het Swifterbant-aardewerk 
gegeven, waarbij ook ‘vreemde’ elementen zijn 
onderscheiden. Verder is de mogelijkheid onderzocht 
of met statistische verwerking is te bepalen welke 
klasse aardewerk het meest is gebruikt, of er verschil 
bestaat tussen de nederzettingen, of er een verband 
bestaat tussen materiaalsoort en magering, afwerking 
en versiering, en hoe de verspreiding binnen de 
nederzettingen was. 
 Naast deze regionale en interregionale benadering is 
een antwoord gezocht op de vraag of de verspreiding van 
het aardewerk binnen de nederzetting, vergeleken met de 
verspreiding van de andere vondstcategorieën, iets kan 
zeggen over het karakter van de nederzetting en of dit 
karakter gedurende de bewoning hetzelfde is gebleven. 
Verspreidingskaarten van de vondsten, zo was aanvan-
kelijk de gedachte van de opgravers, moesten ‘activity 
areas’ opleveren en de woon-, werk- en loopgebieden 
weerspiegelen. Als de ‘activity areas’ tijdens het gebruik 
van de nederzetting zouden zijn verschoven, dan zou dit 
tot uiting moeten komen in de verschillen tussen ver-
spreidingskaarten per niveau. Omdat de locatie van iede-
re scherf nauwkeurig was vastgelegd, bestond tevens de 
mogelijkheid te bestuderen hoe de scherven van eenzelf-
de pot verspreid zijn geraakt. Dat geeft inzicht in de 
formatieprocessen van de site en de mate waarin primai-
re depositiepatronen zijn verstoord en vervaagd. Tenslot-
te mag de vraag gesteld worden of deze tijdrovende 
manier van opgraven aan de verwachtingen heeft beant-
woord. 
 De bewoningsresten van Swifterbant liggen in een 
ecologisch en depositioneel bijzonder gebied, dat door 
de zeespiegelstijging aan veranderingen onderhevig was 
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en tenslotte geheel verdronk. De sites zijn daardoor 
overdekt, prachtig geconserveerd en archeologisch 
beeldbepalend. Functioneel lijken ze echter nogal uit-
zonderlijk, hetgeen de vraag oproept naar hun represen-
tativiteit in wijder verband. Er is daarom een hoofdstuk 
gewijd aan het ontstaan en de ontwikkeling van het land-
schap en vegetatie en fauna, teneinde de mogelijkheden 
van bestaan voor de betreffende gemeenschappen te 
tonen. Enkele nieuwe dateringen vormen aanvullende 
gegevens over de bewoningsfasen, zowel op de rivier-
duinen als op de oeverwallen. 
 
Problemen die bij het onderzoek naar voren kwamen 
De vondstverspreiding in de dikke cultuurlaag van de 
oeverwalnederzettingen was niet of nauwelijks in zinvol-
le eenheden op te delen. Bij de vindplaatsen op de ri-
vierduinen gold een homogene vondstverspreiding als 
argument voor bewoning gedurende één fase, maar de 
14C-gegevens bleken dit te weerspreken; bewoning uit de 
vroeg-neolithische periode is aangetoond naast die uit 
mesolithische perioden. 
 Het onderzoek van het aardewerk en van de ver-
spreidingspatronen van de vondsten is enige malen vast-
gelopen, waarna een nieuwe aanpak moest worden ge-
zocht om de gerezen problemen het hoofd te bieden. De 
eerste problemen ontstonden bij het maken van versprei-
dingskaarten van de oeverwalvindplaats S3; zij waren 
een gevolg van het feit dat de oorspronkelijke bewo-
ningsniveaus in het geheel niet samenvallen met hori-
zontale vlakken. In eerste instantie zijn de vondsten per 
niveau van 10 cm geplot. Daarbij is de hulp ingeroepen 
van Dr. A. Voorrips die een computerprogramma van 
Whallon en Price tot zijn beschikking had. Het probleem 
was dat meer dan één vondst met (vrijwel) dezelfde 
coördinaten slechts als één puntje werden weergegeven 
in plaats van als een cijfer of symbool. Dit strookte niet 
met de verwachtingen over de mogelijkheden van het 
computerprogramma. Ten tweede doorsnijden deze 
horizontale 10 cm-vlakken de gewelfde stratigrafie van 
de vondstlagen op de oeverwal, waardoor verspreidings-
beelden artificieel waren begrensd. Vooral in de hogere 
niveaus waren de verspreidingsbeelden begrensd door de 
hoogtelijnen: deze lagen bijvoorbeeld in een kaart pre-
cies binnen de hoogtelijn van 5,50 m –NAP, terwijl op 
de tweede kaart de verspreiding binnen de hoogtelijn van 
5,60 m –NAP lag. Het was niet mogelijk met het pro-
gramma woonlagen te bepalen die de woonniveaus van 
de prehistorische nederzetting benaderden. Bovendien 
bleek, als gevolg van bodemprocessen, sprake te zijn van 
een uiteenlopende mate van verticale verdeling van 
vuursteen ten opzichte van die van aardewerk en bot, 
waardoor aan de verschillen in vondstverspreiding en 
vondstdichtheid van de verschillende vondstcategorieën 

weinig betekenis kan worden toegekend. Er was geen 
rekening gehouden met de postdepositionele processen 
en andere site formation processen. 
 Een ander probleem heeft te maken met het feit dat 
slechts scherven zijn gevonden en geen complete potten. 
De hoeveelheid scherven waarin een pot breekt is per pot 
verschillend en kan variëren van minder dan 10 tot meer 
dan 500 scherven. Ook de hoeveelheid scherven die 
hiervan in een nederzetting bewaard blijft en opgegraven 
wordt, is per pot verschillend. Als een pot breekt, liggen 
de scherven binnen enkele vierkante meters verspreid. 
De scherven kunnen daarna vergruizen en verspreid 
raken in de nederzetting, zodat de ligging weinig zegt 
over de oorspronkelijke activiteiten waarvoor de pot 
gebruikt is, maar meer over de mechanismen waardoor 
de scherven verspreid raken, zoals vegen en betreden, 
terwijl we ook rekening moeten houden met een herge-
bruik van grote scherven. Als dan bovendien de neder-
zetting herhaalde malen gebruikt is, waarbij de oorspron-
kelijke indeling van de ruimte niet dezelfde is als die van 
het gebruik ervoor, worden patronen vervaagd en ver-
stoord. Door betreden en lopen raken scherven boven-
dien verspreid in horizontale en verticale zin. De patro-
nen, zoals die archeologisch zijn geregistreerd, zijn pa-
limpsesten van activiteiten over de gehele gebruiksperi-
ode van de site, die maar zeer ten dele door sedimentatie 
stratigrafisch zijn gescheiden. 
 
Bij de analyse van het aardewerk vormden de individue-
le potten het uitgangspunt. Het probleem daarbij was de 
toeschrijving van scherven aan de individuele potten op 
grond van technische en morfologische kenmerken. De 
grauwe, ongedifferentieerde massa Swifterbant-scherven 
liet zich niet gemakkelijk herleiden tot herkenbare een-
heden, een probleem dat zich bij andere vondstcatego-
rieën niet of in veel mindere mate voordeed. Aan de 
wandscherven zijn individuele potten niet te herkennen, 
omdat de potten voor het grootste deel onversierd zijn en 
van een gelijksoortige materiaal zijn gemaakt. In som-
mige gevallen bleken zelfs twee in vele opzichten ver-
schillende randscherven toch tot één pot te behoren.  
 Bij statistische verwerking geldt de vuistregel ‘rub-
bish in = rubbish out’, zoals onder meer Dr. R.R. Newell 
in zijn colleges veelvuldig betoogde. Scherven zijn geen 
‘individuen’. Het herkennen van fragmenten van één pot, 
ook als die in elkaars nabijheid waren ingebed, werd 
bemoeilijkt door het systeem van vondstregistratie en 
door de manier van opbergen. Het scherfmateriaal was 
per scherf, per vondstnummer, opgeborgen in een papie-
ren zakje op nummervolgorde. Opeenvolgende nummers 
kunnen in de opgraving tientallen meters van elkaar 
verwijderd zijn en scherven die vlak bij elkaar gevonden 
zijn, kunnen zeer uiteenlopende nummers hebben.  
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 Het onderzoek stagneerde ook door een gebrekkige 
coördinatie van de werkzaamheden van de onderzoekers 
van de verschillende materiaalcategorieën. Daarnaast 
was er sprake van een discrepantie tussen het optimisme 
over de mogelijkheden van een geautomatiseerde mate-
riaalanalyse en uitvoeringsproblematiek in deze beginja-
ren van de toepassing van computers in de archeologie. 
 
Methodiek van het onderzoek 
Er is gekozen voor een gedetailleerde beschrijving en 
analyse van het aardewerk teneinde de karakteristieke 
kenmerken van het Swifterbant-aardewerk vast te stellen. 
Voor het beter herkennen van bijeengelegen scherven 
die van dezelfde pot afkomstig zijn, werd bij de be-
schrijving de ruimtelijke verspreiding gevolgd. Hiertoe 
werd van de vindplaats S3 een computeruitdraai van de 
ca. 20 000 vondstnummers van de scherven per vierkan-
te-metervak aangemaakt. Achtereenvolgens waren de 
werkzaamheden: 
– het handmatig sorteren van de zakjes naar vierkante-
metervakken, 
– het uitpakken per vierkante-metervak, 
– het coderen van de scherven, waarbij vak, wanddikte, 
grootte in cm2, gewicht van scherven > 50 cm2, mage-
ringsmateriaal, vorm, versiering, kookresten, afwerking 
en andere technische kenmerken werden vastgelegd, 
– het toewijzen aan een individuele pot, indien moge-
lijk, 
– het opbergen per type aardewerk, per deel van de 
opgraving, dat wil zeggen per Oost-West-strook van één 
meter breed, waarbij de scherven van een individuele pot 
bijeen zijn gehouden. 
Grote fragmenten en veel bij elkaar horende scherven 
werden apart opgeborgen. Dit heeft als consequentie 
dat het terugvinden van vondstnummers erg lastig 
wordt. Bovendien raken de op de scherf geschreven 
nummers onleesbaar. 
 Om zoveel mogelijk het aantal individuele potten te 
benaderen zijn alleen de gegevens van de rand- en bo-
demscherven die groter zijn dan 4 cm2 met een d-base 
programma kwantitatief verwerkt en in tabellen weerge-
geven. Er is aandacht geschonken aan de functie van het 
aardewerk door te kijken naar het vóórkomen van kook-
resten en door van de individuele potten de inhoud te 
schatten. 
 Uit het materiaal is een steekproef van scherven 
genomen die nader zijn onderzocht met behulp van rönt-
gendiffractie-analyse, chemische analyse en microsco-
pisch onderzoek in het Bodemkundig Laboratorium in 
Wageningen. De vraagstelling hierbij was in hoeverre er 
sprake is van lokale productie of van importaardewerk. 

Daarnaast is geprobeerd een uitspraak te doen over een 
mogelijke relatie tussen een bepaald type aardewerk en 
techniek en gebruikte grondstoffen.  
 De kwantitatieve verspreiding van de scherven is 
weergegeven op een kaart waarbij de aantallen scher-
ven per vierkante meter over de totale cultuurlaag in 
klassen zijn ingedeeld. Hierop zijn individuele plots 
gemaakt van bodemscherven, scherven > 100 cm2 en 
haarden. Er is ook gezocht naar de relatie tussen de 
voorkomens van grote hoeveelheden scherven en het 
palenpatroon. Passende en bij elkaar horende scherven 
zijn individueel geplot teneinde een inzicht te verkrij-
gen in het uiteenraken en fragmenteren van een pot. In 
verticale zin is de kwantitatieve spreiding gegeven 
door per strook van een meter breedte per niveau van 
10 cm de klassen van aantallen scherven te plotten, 
wat vergeleken wordt met de stratigrafie van de cul-
tuurlaag. De kwantitatieve verspreiding van het aarde-
werk is globaal vergeleken met die van het vuursteen 
en botmateriaal.  
 Van de andere Swifterbant-sites, de oeverwalvind-
plaatsen S2, S4 en S51 en de rivierduinvindplaatsen 
S11, S21–23 en S61, zijn deels alle, deels alleen de 
kenmerkende scherven op dezelfde manier beschreven. 
De scherven van de eerdere opgravingen van 1971–
1972 (BAI), waarvan de locatie nog niet met coördina-
ten was vastgelegd maar die per vierkante meter zijn 
verzameld, zijn eerst per type gesorteerd en daarna per 
type beschreven. De scherven van de opgravingen van 
1962–1967 (RIJP), per groepjes opgeslagen in doosjes, 
zakjes en in de vitrine van de expositie, zijn in het 
museum van Schokland bekeken. 
 Synchroon met de opgravingscampagnes in de ja-
ren ’70 was reeds een reeks van 14C-dateringen verricht 
om vast te stellen in welke periode de nederzettingen bij 
Swifterbant bewoond waren en wanneer het gebied te 
nat werd voor bewoning. Het betreft voornamelijk date-
ringen van houtskool uit haardjes en een datering van 
een veenlaag. Door de verbeterde dateringstechnieken 
was het later mogelijk kookresten van aardewerk te date-
ren. Omdat de associatie van haardjes en aardewerk, met 
name op de rivierduinen, niet overtuigend is, zijn enkele 
aanvullende dateringen verricht van dergelijke kookres-
ten. Deze dateren nauwkeurig zowel de bewoning als het 
aardewerk zelf. 
 Tot slot is het aardewerk vergeleken met aardewerk 
van woonplaatsen en culturen van vergelijkbare ouder-
dom in Nederland en in Noordwest-Europa, voor zo ver 
dat uit de literatuur bekend is. Aan de hand hiervan is 
gepoogd een beeld te schetsen van de culturele betrek-
kingen.  
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1  Landschap en bewoningsfasen 

1.1  ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN HET 
GEBIED 
 
De archeologische vindplaatsen bij Swifterbant in 
Oostelijk Flevoland zijn aan het licht gekomen dankzij 
de inpolderingen van een gedeelte van het IJsselmeer, 
de voormalige Zuiderzee. Door de specifieke land-
schapsprocessen onder invloed van de zeespie-
gelstijging en de veranderende kustmorfologie was 
daar omstreeks 3700 cal BC een einde gekomen aan de 
mogelijkheden voor bewoning. Het gebied met de 
bewoningsresten bestaat uit een kleisediment van ca. 
5 m dikte, behorend bij een oude IJsseldelta met geu-
len, oeverwallen en komgronden en is gekarteerd door 
Ente (1976). Aan de randen van dit systeem ligt een 
reeks hogere en oudere rivierduinen, waarop ook ou-
dere bewoningssporen zijn aangetroffen (fig. 1). Het 
geheel is afgedekt door jongere afzettingen van onge-
veer een meter dikte, daterend uit de Middeleeuwen en 
later. Onder het kleipakket bevinden zich de pleistoce-
ne zandgronden.  
 Dit kleipakket wordt bij Ente (1976) en Hacque-
bord (1976) aangeduid met Calais-klei en zal in deze 
publicatie gesproken worden over Calais-fasen en  
-afzettingen. Door de Rijks Geologische Dienst wer-
den destijds transgressies aangeduid met dezelfde na-
men als de daarbij behorende afzettingen. Tegenwoor-
dig is men er niet meer van overtuigd dat transgressies 
en regressies langs de Nederlandse kust synchroon zijn 
opgetreden en is voor Nederland een nieuwe litho-
stratigrafische indeling gemaakt (Berendsen, 1998a,  
p. 166–167; Mulder et al., 2003). Bij Berendsen is een 
onderscheid gemaakt tussen de Beemster-afzettingen 
in het IJsselmeerbekken en de Afzettingen van Calais 
aan de kustvlakte die in dezelfde perioden zijn  
ontstaan en behoren tot de – ook al weer verouderde 
term – Westlandformatie (Berendsen, 1998a, p. 153–
155). In de nieuwe lithostragrafische indeling worden 
de holocene mariene afzettingen tot de Formatie van 
Naaldwijk gerekend, waarin meerdere laagpakketten 
en lagen worden onderscheiden. De klei-afzettingen bij 
Swifterbant vallen nu onder het laagpakket van Wor-
mer (http://www.nitg.tno.nl/ned).   
 
Gedurende de laatste ijstijd was de zeespiegel zo laag, 
dat Engeland was verbonden met het vaste land. Ne-
derland lag in een zone van toendra en poolwoestijn. 

In deze tijd is een dekzandlandschap ontstaan doordat 
de wind in het schaars begroeide gebied vrij spel had. 
Grote hoeveelheden zand werden weggeblazen en 
weer afgezet. 
 In het dekzandlandschap bevonden zich brede ri-
vierdalen met vlechtende rivieren, waarbij de rivier-
stelsels gedeeltelijk droog lagen en de waterstanden 
wisselden (Wiggers, 1955). Eén zo’n riviersysteem is 
het stroomdal van de IJssel en de Overijsselse Vecht 
dat door het gebied van de Noordoostpolder en Ooste-
lijk Flevoland langs het huidige Swifterbant loopt. Uit 
het zand van droge rivierbeddingen en van zandbanken 
tussen de stromen ontstonden door opstuiving rivier-
duinen aan de randen van deze dalen.  
 De rivierduinen werden gevormd aan het einde van 
het Laat-Glaciaal, na de Allerød-tijd. Er was toen spra-
ke van een parkachtig toendra-landschap met veel 
kraaiheide (Van der Hammen, 1951). De transportaf-
stand van het zand kan niet erg groot geweest zijn en 
was bovendien afhankelijk van de vochtigheidstoe-
stand van het terrein en de vegetatie. Alleen op de 
droogste plekken werd zand verplaatst en veelal werd 
het op korte afstand weer opgevangen in de opgroei-
ende vegetatie, vooral door de vegetatie aan de randen 
van de dalen. Deze transportafstand werd nog kleiner 
in het Preboreaal, ca. 10 000 jaar BP, toen een defini-
tieve klimaatsverbetering inzette en de bossen hun in-
trede deden (Zagwijn et al., 1985). Alleen op de ri-
vieroevers vond nog accumulatie van zand plaats 
(Maarleveld, 1966). Duinvorming is misschien nog tot 
in het Boreaal doorgegaan.  
 In het Holoceen ontwikkelde zich een bosvegetatie, 
eerst bestaande uit berken en dennen, vervolgens uit 
loofbomen zoals hazelaar, iep, linde, eik en els (Zag-
wijn et al., 1985). De rivierdalen en duinen raakten 
begroeid waardoor het landschap werd gestabiliseerd 
onder een klimaat dat vergelijkbaar is met het huidige. 
Onder invloed van de postglaciale zeespiegelstijging 
stagneerde het grondwater in het gehele IJsselmeer-
bekken en trad veenvorming op, in het westelijk deel 
vanaf ca. 6300 cal BC en rond Swifterbant, dat aan de 
rand ligt, vanaf ca. 5400–5300 cal BC. Daarop volgt 
een fase met kleisedimentatie, waarbij de bossen ver-
dronken (Calais II-fase: 5250–4000 cal BC). De oudste 
sporen van bewoning van jager-verzamelaars rond  
Swifterbant dateren van omstreeks 6600 en 5600 
cal BC. Zij werden in de directe omgeving nog niet  
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Figuur 1: Swifterbantvindplaatsen met de situatie van kreken,  
oeverwallen en rivierduinen (uit: Deckers, 1979: fig. 1). 
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geconfronteerd met de beginnende wetlands en zij 
kozen onder andere de rivierduinen uit om hun bivak 
op te slaan. Uit de periode rond 5200–5100 cal BC is 
bij Swifterbant een volgende bewoningsfase bekend, 
ook van jager-verzamelaars die in hun directe omge-
ving wel de hinder van de veengroei ondervonden. 
 De zeespiegel bleef stijgen, wat in het achterland 
een stijging van de grondwaterspiegel tot gevolg had. 
Van de Plassche (1982) geeft een gedetailleerde curve 
van de zeespiegelstijging, een verfijning van de curve 
van Jelgersma (1966) en Louwe Kooijmans (1974). 
Gotjé geeft een nieuwe trendcurve, gebaseerd op een 
aantal dateringen uit de Noordoostpolder en komt tot 
de conclusie dat de dateringen waarvan Van de Plas-
sche uitgaat aan veroudering onderhevig waren, wat 
vooral geldt voor de dateringen in de jongere perioden 
(Gotjé, 1993: p. 84, fig. 4.4–4.5). Er was langs de kust 
een landschap met strandwallen en duinen ontstaan, 
met daarachter wadden en kwelders en, meer land-
inwaarts, lagunes die door een veenzone van het ho-
gere zandlandschap waren gescheiden. Geleidelijk 
breidde dit Holocene sedimentatiegebied zich oost-
waarts, over het dekzandlandschap uit. Ook de kustlijn 
schoof naar het oosten op, maar stabiliseerde zich rond 

3800 cal BC, waarna de kuststrook zeewaarts met 
nieuwe strandwallen en duinen werd uitgebouwd. 
 
De ontwikkelingen in het gebied rond Swifterbant en 
in de Noordoostpolder worden beschreven door Ente 
(1971; 1976) en Gotjé (1993). In het gebied bij Swif-
terbant is de invloed van de zee merkbaar. Er was een 
kustbarrière ontstaan ongeveer waar ook nu de kustlijn 
van Noord-Holland loopt. Door een opening in de 
reeks strandwallen drong de zee vanuit het westen de 
rivierdalen van de IJssel en de Vecht binnen. Daarach-
ter ontstond een waddenlandschap meer naar het wes-
ten en een grote lagune meer naar het oosten. Dicht bij 
de kust werd zand afgezet, meer landinwaarts klei op 
het basisveen, waarbij een deel van het veen ook kan 
zijn geërodeerd. Dit is geen continu proces, maar een 
ontwikkeling in fasen (Ente, 1976: pp. 18–19). De 
grondwaterspiegel in de Noordoostpolder steeg in de 
periode vóór 4350 cal BC relatief sneller dan in de 
periode erna (Gotjé, 1993).  
 Afzettingen uit de Calais I-fase (6950–5450 cal BC) 
zijn in Flevoland twijfelachtig (Ente, 1971, 1976). Het 
merendeel van de kleien is afgezet in de Calais II-fase 
(5250–4050 cal BC), in een getijdendelta. In de noord-
westhoek van Flevoland was in deze tijd een systeem 
ontstaan van grote en kleine kreken met oeverwallen 
en komgronden. De oeverwallen bestaan uit een ste-
vige klei, omdat door de hogere ligging bodemrijping 
en ontkalking plaatsvond. De komgronden bestaan uit 
een slappe klei met veel vegetatieresten van onder  

Figuur 2: Genese van de afzettingen bij de oeverwal-
nederzettingen (uit: Hacquebord, 1976: fig. 3). 
a: top van de Pleistocene ondergrond. 
b: eerste fase in de Calaisafzettingen. 
c: tweede fase in de Calaisafzettingen. 
d: doorbraak van de Duinkerke 0-afzettingen. 
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meer riet en hout. Door het krekensysteem stroomde 
niet alleen het water vanuit het achterland naar zee, 
maar zij stonden ook onder invloed van eb- en vloed-
stromen (Deckers et al., 1980). De oeverwallen over-
stroomden alleen bij hoge waterstanden. De stevige 
klei daarvan is later niet of nauwelijks meer geklonken, 
in tegenstelling tot de slappe klei van de komgronden, 
die is afgezet in uitgebreide moerassen waarin alleen 
de fijnste deeltjes tot bezinking kwamen. Op de oever-
wallen zijn woonplaatsen van een neolithische bewo-
ningsfase aangetroffen, gedateerd 4400–4000 cal BC. 
 Na 4000 cal BC raakte het gebied weer over-
stroomd en dat betekende het einde voor de bewoning. 
Voor de oeverwallen kwam dit eerder dan voor de ri-
vierduinen, waarvan de hoogste toppen nog boven het 
water bleven uitsteken. Er werd wat klei afgezet (Hac-
quebord, 1976), maar daarna kreeg veenvorming de o-
verhand. De afwateringsgeulen en verbindingsgeulen 
met de meren bleven echter functioneren (Ente et al., 
1986). Klei uit de Calais III-fase bij de vindplaats S3 
wordt gedateerd door restveen in de geulvulling, die de 
Middeleeuwse erosie heeft doorstaan. De datering van 
3780–3700 cal BC (4995 ± 40 BP, GrN–7505) is een 
terminus ante quem voor deze klei (Van der Waals, 
1977). De uitbreiding van deze kleisedimenten in 
Flevoland lijkt echter niet erg groot, in tegenstelling 
tot die in de Noordoostpolder.  

Vanaf ca. 3000 cal BC zijn opnieuw mariene invloe-
den vastgesteld. Achter het zeegat bij Bergen lag een 
waddengebied dat via de geulen in verbinding stond 
met een complex van meren. Van deze fase vinden we 
in Oostelijk Flevoland een detritus-gyttja en zoge-
naamde Cardiumklei voornamelijk in de grote geulen. 
Het begin van deze afzetting wordt in de Noordoost-
polder gedateerd van ca. 2400 cal BC tot ca. 1600 
cal BC (Ente et al., 1986). De eventueel gevormde 
venen en kleien zijn voor een deel weer geërodeerd. In 
de opgravingsprofielen zien we dit duidelijk: op de 
kleisedimenten van de Calais-fasen van de oeverwal-
len en op het duinzand van de rivierduinen bevinden 
zich de humeuze en zandige Almere-afzettingen uit de 
Middeleeuwen. In de tussenliggende periode is het 
gebied mogelijk per boot bereikbaar geweest. Bij de 
eerste opgraving van S2, kavel G42, is namelijk een 
klokbekerscherf tevoorschijn gekomen (Van der Heide, 
1966), een indicatie voor menselijke aanwezigheid in 
het einde van het 3e millennium cal BC. 
 Na ca. 1450 cal BC viel de mariene invloed vanuit 
het westen weg, de Westfriese zeeboezem slibde dicht 
en er ontstond een groot veenlandschap met een aantal 
meren, die steeds groter werden. De zee kreeg vervol-
gens vanuit het noorden toegang tot dit gebied. In de 
Romeinse tijd was sprake van een Flevomeer, waarin 
de Flevomeerafzettingen (jonge detritus-gyttja) werden 
gevormd. Tot ongeveer 1600 n. Chr. breidde het wa-
teroppervlak zich steeds meer uit (het ‘Almeer’) en 
vindt afzetting van Almere-afzettingen plaats. In 1340 

Figuur 2 (vervolg) 
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wordt de naam ‘Sudersee’ voor het eerst genoemd, 
maar verzilting vindt plaats in de periode na 1600. Dan 
is er sprake van Zuiderzee-afzettingen, die overgaan in 
IJsselmeerafzettingen nadat in 1932 de Afsluitdijk was 
aangelegd en het water weer zoet werd (Ente et 
al.,1986).  
 
 
1.2  SEDIMENTATIE IN HET KREKENGEBIED BIJ 
DE VINDPLAATSEN S2 EN S3 
 
In het begin van de Calais II-fase werden de mariene 
sedimenten – slappe klei zonder vegetatieresten – vrij 
snel onder water afgezet (Ente, 1976; Hacquebord, 
1976). In een latere fase verliep de zeespiegelstijging 
echter minder snel. De compacte klei van de oeverwal-
len en de fysische rijping ervan, tot een paar meter 
diepte, duiden op een zeer langzame opslibbing die 
gelijke tred hield met de zeespiegelstijging (Ente, 
1976). Het landschap raakte begroeid en is dan verge-
lijkbaar met de voormalige Biesbosch: veel kreken met 
iets hogere oeverwallen erlangs en daarachter moeras-
sig gebied met hier en daar ondiepe waterplassen. De 
hogere, begroeide duinen waren potentiële uitwijk-
plaatsen voor natte tijden. Door de sluiting van de 
kustbarrière werd de eb- en vloedbeweging geleidelijk 
minder en verzoette het water (Ente, 1976). De vis-
resten die bij de opgraving zijn gevonden en het voor-
komen van een poelslakje duiden op een zoetwa-
termilieu (Clason & Brinkhuizen, 1978; De Roever-
Bonnet et al., 1979). Waarschijnlijk werden de oever-
wallen geregeld overstroomd in het najaar en/of de 
winter (Ente, 1976: p. 32). Bij hoge stormvloeden 
drong brak water door in het gebied achter de kustbar-
rière. 
 Het gebied was voortdurend onderhevig aan veran-
deringen. Rond de vindplaats S3 op kavel G43 zijn 
deze in detail bestudeerd en gekarteerd door Hacque-
bord (1976). Vindplaats S3 ligt bij een knooppunt van 
kreken en kreekjes vlak bij de bocht van de hoofdkreek 
(fig. 2b). Dit systeem van kreken is ontstaan door de 
getijdenstromen, in combinatie met de waterafvoer van 
de rivieren de Vecht en de vroegere IJssel. In eerste 
instantie waren het gescheiden kreeksystemen, later 
vond een doorbraak plaats en maakte de grote hoofd-
kreek contact met het zuidwestelijke krekensysteem. 
Kleine kreekjes die daarin uitmondden, raakten weer 
dichtgeslibd en het doorbraakkanaal werd veel smaller 
omdat er nieuwe oeverwallen langs de kreken werden 
gevormd. Daarop werden verscheidene bewo-
ningsplekken aangetroffen (fig. 2c; Hacquebord, 1976). 
Hacquebord stelt dat de mensen deze plek uitge- 
zocht hebben, omdat de smalle waterlopen uitermate 

geschikt zijn voor visvangst: een visnet is bijvoorbeeld 
gemakkelijk van de ene naar de andere oever te span-
nen. Bovendien is het geografisch een gunstige plek 
omdat je met een kano vele richtingen kan opvaren. 
Op de oeverwallen langs de brede hoofdkreek zijn 
slechts twee vindplaatsen bekend (S2 en S51). 
 Ook in het profiel van de opgraving S3 is een ver-
andering in de sedimentatie te zien. Een deel van de 
cultuurlaag is geërodeerd en afgesneden door de kreek, 
die zich wat naar het oosten had verlegd. De bovenste 
niveaus van de cultuurlaag lopen gewoon door (fig. 5). 
De bewoning moet in verschillende fasen hebben 
plaatsgevonden. In S4 werd een duidelijke bewo-
ningslaag waargenomen, door een steriele kleilaag 
gescheiden van jongere bewoningslagen (Van der 
Waals, 1977: p. 24). 
 
 
1.3  VEGETATIE 
 
Voor de vindplaats S3 is een zaden- en houtonderzoek 
uitgevoerd, waaruit de vegetatie kan worden gere-
construeerd die behoort bij de jongste, neolithische 
bewoningsfase (Casparie et al., 1977; Van Zeist & 
Palfenier-Vegter, 1981). Voor een precieze lijst van 
gevonden planten en hun Latijnse namen wordt verwe-
zen naar bovenstaande literatuur. De oeverwallen wa-
ren bebost met onder andere eik, iep, es, wilde appel, 
linde, populier, berk en els, met aan de randen hazelaar, 
rode kornoelje, meidoorn, roos en braam. Het loofbos 
op de rivierduinen zal een iets andere samenstelling 
hebben gehad.  
 In de vindplaats S3 zijn alleen dunne stammen van 
jonge bomen gevonden met een doorsnede van maxi-
maal 11 cm, merendeels tussen 4 en 7 cm (Casparie et 
al., 1977). Mogelijk was deze oeverwal te nat voor 
oude, dikke bomen en hebben de mensen juist daarom 
deze plek voor bewoning uitgezocht. De natte grond is 
voor bewoning geschikt gemaakt door grote hoeveel-
heden riet en andere plantenstengels aan te voeren, wat 
een verklaring kan zijn voor de zadenconcentraties 
(Van Zeist & Palfenier-Vegter, 1981: p. 139). Sommi-
ge mossoorten wijzen er overigens op dat goed ont-
wikkelde oude bomen wel in de buurt moeten hebben 
gegroeid, bijvoorbeeld op de hogere oeverwal van S2 
of op de rivierduinen. Ook de grote soortenrijkdom is 
eerder te verwachten in een goed ontwikkeld bos. 
 Op de overgang naar de nattere gebieden groeide 
een elzen- en wilgenbroekbos en een vochtminnende 
vegetatie van onder andere riet, zegge, biezen, lis-
dodde; in meer open water en ondiepe plassen fontein-
kruid, waterdrieblad, waterweegbree, dotter en water-
lelie. Echte moerasplanten werden echter weinig aan-
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getroffen. Dit komt óf doordat de weelderige wilgen- 
en rietvegetatie een andere plantengroei verhinderde, 
óf doordat de mensen ze niet verzameld hebben en 
juist wel wilg en riet. Bij de waterplanten zijn enkele 
soorten, zoals zeeaster, zilte rus, zeekraal en bepaalde 
biessoorten, die typerend zijn voor een meer brakke 
omgeving. Deze zullen vooral hebben gestaan aan de 
oevers van de grotere kreken, waar af en toe water 
vanuit zee binnendrong. 
 Daarnaast hebben bij de vindplaats S3 veel kruiden 
gegroeid die typerend zijn voor door de mens betreden 
gebieden, onder andere duizendknoopachtigen, brand-
netel, melde, ganzevoetsoorten, muur en weegbree. 
Waarschijnlijk werd de plek geregeld verlaten, waar-
door dit type vegetatie zich tijdelijk kon uitbreiden. 
Van sommige kruiden werden grote hoeveelheden 
zaden aangetroffen, wat zou betekenen dat ze door de 
mens naar de vindplaats zijn gebracht: varkensgras, 
duizendknoop, melganzevoet, melde en muur.  
 
Welke van al deze planten door de mens zijn verza-
meld en gegeten valt niet concreet te zeggen, maar wel 
dat veel ervan eetbaar zijn. Verkoolde hazelnootdop-
pen, een verkoold appeltje en verkoolde granen zijn 
duidelijke aanwijzingen voor het menu uit die tijd. 
Daarnaast zijn zeker bramen, meidoornbessen en ro-
zenbottels gegeten, beide laatste mogelijk niet rauw 
maar in de vorm van jam of sap met honing. Eikels 
zijn niet gevonden, hoewel het aan eikenbomen niet 
ontbroken heeft (Casparie et al., 1977).  
 Uit de literatuur (Veltman & Veltman, 1974) is 
bekend dat veel kruiden, met name brandnetel, muur, 
melde, melganzevoet, herderstasje, kleefkruid, zee-
kraal, duizendknoopsoorten, zuring, weegbree, jonge 
scheuten van de es en jonge scheuten van de lisdodde 
heel goed als voedsel te gebruiken zijn, gekookt dan 
wel rauw. Veel bollen of wortels zijn gekookt te eten 
of er is meel van te maken, bijvoorbeeld van de water-
weegbree, grote klis, distels, biezen, waterlelie, lis-
dodde. Het zaad van herderstasje, biezen, kleefkruid, 
mannagras, waterlelie en riet kan worden gekookt of 
tot meel verwerkt. Voor ‘thee’ kan je berkenblad, 
muur, herderstasje, waternavel, watermunt e.d. ge-
bruiken. Smaakmakers zijn bijvoet en watermunt. Het 
verharde sap uit een rietstengel schijnt een snoepje te 
zijn. Berkensap is een tonicum. Er zijn relatief veel 
zaden gevonden van de gevlekte scheerling. Deze gif-
tige plant lijkt met opzet te zijn verzameld en kan ge-
bruikt zijn voor het maken van gif of, in kleinere con-
centratie, als kalmerend middel (Van Zeist & Palfe-
nier-Vegter, 1981). Daarnaast is graan gegeten, waar-
schijnlijk in de vorm van soep of pap. De kookresten 
op het aardewerk getuigen dat in potten is gekookt. 

1.4  AKKERBOUW? 
 
In de nederzetting S3 op kavel G43 zijn verkoolde 
korrels van verschillende soorten granen gevonden 
(Triticum dicoccum, Triticum cf. aestivum, Hordeum 
vulgare nudum; Van Zeist & Palfenier-Vegter, 1981). 
Deze nederzetting is gedateerd tussen 4450–4000 
cal BC (zie onder). Er is gediscussieerd over de vraag 
of het graan ter plaatse is verbouwd of van elders is 
meegenomen. Aarresten zouden erop wijzen dat het 
graan lokaal verbouwd is (Casparie et al., 1977). Daar-
voor is als argument aangevoerd dat het aannemelijk is 
dat graan als korrels getransporteerd werd, omdat het 
dan minder volume inneemt. Daar is tegenin te bren-
gen dat bij vervoer in de aar minder korrels verloren 
gaan (Bakels, 1988) en dat graan in de aar niet zo ge-
makkelijk door schimmel wordt aangetast en daardoor 
langer houdbaar is, een bewaarmethode die tot voor 
kort op de Veluwe nog toegepast werd. Tegenwoordig 
wordt het vinden van dorsresten niet altijd meer gezien 
als gegeven dat ter plekke graan is verbouwd. Zo zijn 
er bijvoorbeeld bij de opgravingen van Berenike, een 
nederzetting uit Romeinse tijd aan de Rode Zee in 
Egypte, aanwijzingen gevonden voor vervoer en op-
slag in de aar (Cappers, 1998: p. 323).  
 Er zouden verder enige aanwijzingen zijn voor 
akkerbouw in een pollenmonster van Calaisafzettingen 
nabij Lelystad in Flevoland waarin juist onder de ‘Ul-
mus-val’ 1 à 2 % Cerealia-pollen is aangetroffen, ter-
wijl vlak boven de ’Ulmus-val’ veen is gedateerd op ca 
4300–4100 cal BC (5330 ± 60 BP, GrN-5081), wat 
betekent dat het Cerealia-pollen van vóór deze tijd 
moet dateren (Ente, 1971; Lanting & Mook, 1977). 
Zagwijn (1973, niet gepubliceerd rapport, R.G.D.) legt 
bij deze datering de grens tussen de lokale pollenzone 
III en IVa. Cerealia-pollen is ook sporadisch aange-
troffen op een niveau onder en boven een veenlaag die 
gedateerd is op ca 5250–4950 cal BC (6150 ± 130 BP, 
GrN 5082). Zagwijn vermeldt in bovengenoemd rap-
port: “Interessant in verband met het voorkomen van 
bewoning uit het Vroeg-Neolithicum in het gebied is, 
dat in vier spectra van zone III pollen van granen (Ce-
realia) werd gevonden, twee waarvan uit zuiver veen 
afkomstig. In het algemeen wordt in ons land pollen 
van Cerealia pas gevonden boven de zonegrens III–
IVa”. Het met akkerbouw en veeteelt gepaard gaande 
onkruid Plantago lanceolata, volgens Zagwijn “een 
aanduider van beweiding door vee” wordt in een enkel 
spectrum aangetroffen, alleen in zone IVa, “zoals ook 
in vele andere pollendiagrammen eerder werd gecon-
stateerd”. Een diagram bij Tollebeek in de Noordoost-
polder in hetzelfde rapport vertoont eveneens het 
voorkomen van dit Cerealia-pollen. Zagwijn: ”De 
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grens (tussen pollenzone III–IVa) werd uiteindelijk 
gelegd bij de daling van Ulmus op 2,70 m, omdat juist 
boven dit niveau Plantago lanceolata (naast Cerealia) 
optreedt, een bijkomend kenmerk voor pollenzone IVa”. 
In Tollebeek betreft het Cerealia-percentage 4%, even 
boven de overgang III–IVa die bij Lelystad dus rond 
4100 cal BC wordt gedateerd. Naast dit Cerealia wordt 
hier ook Cerealia-type onderscheiden.  
 Of het in beide diagrammen daadwerkelijk Cerea-
lia-pollen betreft, kan worden betwijfeld, omdat dit 
pollen te verwarren is met pollen van zandhaver (Ely-
mus), een breedbladige reus onder de grassen die uit-
bundig kan groeien in droge duinzanden (Bottema en 
Woldering, Groninger Instituut voor Archeologie, 
mond. med.). Zandduinen waren in deze omgeving 
ruim voorhanden. Als de toewijzing van Zagwijn ech-
ter wel juist is, betekent dit dat al voor ca. 5200–5100 
cal BC, een periode waaruit bewoningssporen op de 
rivierduinen zijn aangetroffen, graan verbouwd kan 
zijn. Hiermee wordt één Cerealia-pollenkorrel van het 
pollendiagram van de Hazendonk, pollenzone 1 op een 
diepte van 6,25/6,35 m –NAP geloofwaardiger (Louwe 
Kooijmans, 1974: pp. 138–140). Door Louwe Kooij-
mans wordt dit niveau via correlatie met de curve van 
de stijging van het grondwater rond ca. 4900 cal BC 
gedateerd, maar bij de latere curves (Van de Plassche, 
1982) valt dit dieptepunt enkele eeuwen later, 4600–
4450 cal BC.  
 Ook in de vindplaats P14 in de Noordoostpolder is 
in de Swifterbant-lagen graanpollen aangetroffen, 
waarbij geen zekere datering valt te plaatsen, op één 
monster na, uit laag C, met een ouderdom van 3800–
3600 cal BC. Hoewel graanpollen met name vrijkomt 
bij het dorsen (Bakels, 1981; 1988) en het voorkomen 
ervan aanvoer van graan in de aar niet kan uitsluiten, 
meent Gehasse (1995) dat in P14 lokale verbouw heeft 
plaatsgevonden, omdat het is aangetroffen op vier 
relatief ver uiteengelegen plaatsen (in verschillende 
werkputten; Gehasse, 1995: p. 60). 
 Akkerbouw inpassen in een niet-sedentaire be-
staanswijze vraagt om vervoer en conserveren van 
zaaigoed en bewaken van de akkers tegen diervraat, 
wat nogal problematisch lijkt te zijn (Bottema, mond. 
med.), maar het is een strategie die bij enkele huidige 
gemeenschappen nog wel wordt aangetroffen (Rae-
maekers, 1999: p. 118 ff.) 
 Er is rond Swifterbant echter weinig geschikte 
landbouwgrond aanwezig omdat alleen op de hoogste 
plekken van de oeverwallen verbouw van graan moge-
lijk was en eventueel op de rivierduinen (Van Zeist & 
Palfenier-Vegter, 1981). De hoeveelheid land die voor 
verbouw van graan in aanmerking kwam, was dus niet 
groot. Volgens Van Zeist is het formaat van de gevon-

den graankorrels in vergelijking met andere vindplaat-
sen uit het vroeg-Neolithicum tamelijk groot. De om-
standigheden zijn dus niet al te ongunstig geweest. 
 De vraag naar het al of niet bedrijven van akker-
bouw ter plaatse lijkt niet of nauwelijks te beantwoor-
den. Gezien het volledig ontbreken van resten op de 
sites te Hardinxveld is er in het Rijn-Maasgebied vóór 
4500 cal BC zeker geen sprake geweest van akker-
bouw. Voor de periode 4500–4000 cal BC in het pol-
dergebied trekt Raemaekers akkerbouw echter niet in 
twijfel (Raemaekers, 1999). “Incorporation of crop 
plants into the subsistence strategy of the Swifterbant 
Culture did not occur before ca. 4200 cal BC, which is 
halfway through the Middle Phase” (Bakker, 2003: p. 
262). Bakker (2003) heeft verder aangetoond dat in 
Drenthe in de pollendiagrammen de vroegste aanwij-
zingen voor landbouw rond 4050 cal BC liggen. Zo er 
rond Swifterbant al graan werd verbouwd, kan het 
bestaan daarvan echter nauwelijks afhankelijk zijn 
geweest. Bij een goede oogst was het een aangename 
aanvulling op het menu, bij slechte oogst waren er 
voldoende andere voedingsmiddelen. Het hoofdbe-
standdeel van het voedsel zal dan ook uit vlees en vis 
hebben bestaan (Clason en Brinkhuizen, 1978).  
 
 
1.5  JACHT, VEETEELT EN VISVANGST 
 
Het gebied rond Swifterbant was gunstig voor veel 
diersoorten. Niet alle soorten zijn in de gevonden bot-
resten vertegenwoordigd, alleen die waarop de mens 
gejaagd heeft; daarnaast zijn er enkele botjes van klei-
ne dieren als mol die toevallig in de nederzetting zijn 
gestorven. Botresten zijn vooral in de nederzetting S3 
gevonden. Zeiler (1997) heeft ongeveer 4000 botresten 
van zoogdieren kunnen determineren. Bij de nederzet-
ting zijn huisdieren gehouden. Het merendeel van de 
botresten is afkomstig van varken of wild zwijn. 
Slechts 1% is met zekerheid afkomstig van het gedo-
mesticeerde varken, van 1% is met zekerheid te zeggen 
dat ze afkomstig zijn van het wilde varken, maar van 
53% is het niet uit te maken. Problemen met varkende-
terminaties spelen ons dus flink parten in het vaststel-
len van het belang van veeteelt.  
 Naast varkens zijn runderen gehouden (8%). Hon-
den (1%) hebben er ook rondgelopen. Schaap/geit is 
zeer sporadisch aangetroffen (0,2%). Bij de botresten 
van wilde dieren zijn de bever en otter het meest verte-
genwoordigd, tezamen ongeveer 25%. Verder werd in 
kleine hoeveelheden botmateriaal van edelhert en 
eland aangetroffen. Oerrund, paard, bruine beer, zee-
hond, vos, bunzing, klein knaagdier, mol en Noordse 
woelmuis zijn slechts met één of enkele determinaties 
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vertegenwoordigd (Zeiler, 1991; 1997). Voor de aan-
wezigheid van grote zoogdieren, als paard en oerrund, 
moeten de oeverwallen voor een langere periode droog 
zijn geweest (Clason et al., 1978). Het gehele milieu 
lijkt een weinig geschikte omgeving te zijn geweest, 
zeker voor oerrund en paard, maar toch ook voor edel-
hert en ree en in mindere mate voor eland en wild 
zwijn. De ree is dan ook in het geheel niet aangetroffen 
(Zeiler, 1997). 
 De meeste vogelbotten, 4,6% van de gedetermi-
neerde botresten, zijn afkomstig van watervogels, die 
in zo’n omgeving gewoon zijn. Verreweg de meerder-
heid is afkomstig van verschillende soorten eenden. 
Daarnaast zijn één of enkele botjes gevonden van 
zwaan, gans, aalscholver, roerdomp, zeearend en zil-
vermeeuw, terwijl van een kraanvogelbot een priem is 
gemaakt. Ook niet-watervogels als kraai en vlaamse 
gaai zijn aangetroffen (Zeiler, 1991; 1997). 
 Veel geweidelen van het hert en de lange botten 
van rund en/of edelhert werden gebruikt voor het ma-
ken van werktuigen zoals bijlen en priemen. Tanden 
van verschillende diersoorten zijn doorboord en ge-
bruikt als hanger. 
 De bever is niet alleen bejaagd voor het vlees maar 
ook voor de pels. Hoewel deze op zijn best is van ja-
nuari tot april, lijkt de bever ook in de andere seizoe-
nen van het jaar bejaagd (Zeiler, 1997). Het bepalen 
van seizoensactiviteiten op grond van het botmateriaal, 
met name het gebit, van bevers en otters is echter niet 
goed te doen, omdat er geen scherpere indeling ge-
maakt kan worden dan mei-november en november-
mei. Ook bij botresten van andere diersoorten zijn er 
slechts spaarzame aanwijzingen voor activiteiten in de 
winter. Zeiler komt tot de conclusie dat de vindplaats 
S3 voornamelijk van de lente tot de herfst bewoond is 
geweest en dat de bewoners er in de winter terugkwa-
men voor de pelsjacht en vogelvangst. De mogelijk-
heid bestaat dat de plek in gunstige jaren, wat betreft 
de waterstand en het voedselaanbod, het hele jaar rond  
bewoond is geweest. Deze laatste mogelijkheid moeten 
we waarschijnlijk zoeken in de latere fasen van de 
nederzetting. In hoofdstuk 3 wordt er op gewezen dat 
de verspreiding van de vondsten laat zien dat er dan 
sprake is van een intensievere bewoning. Ente (1976) 
acht dit gebied ’s winters te nat voor bewoning, wat 
betekent dat de plek alleen zo nu en dan voor jachtac-
tiviteiten gebruikt kan zijn. Ook op basis van het vo-
gelspectrum lijkt bewoning in de winter minder waar-
schijnlijk (Louwe Kooijmans, 1993a). 
 
De visresten zijn bestudeerd door Brinkhuizen (1976). 
Veel visresten zijn afkomstig van zoetwatervissen: 
meerval, snoek, baars, brasem, blank- en rietvoorn, pos, 

zeelt en karperachtigen. Deze leven in plassen of rivie-
ren met langzaam stromend water en een slappe bo-
dem met een dichte begroeiing. Daarnaast zijn er res-
ten van trekvissen: de zalm en de steur die zomers 
rivieren optrekken om te paaien, de harder die inciden-
teel in warme zomers rivieren opzwemt en de paling 
die in deze wateren leeft en naar zee trekt om te paaien. 
Van de meerval zijn veel resten gevonden; deze moet 
in Swifterbant een grote populatiedichtheid hebben 
gehad. 
 
 
1.6  DATERING VAN DE BEWONING 
 
De rivierduinen zijn op verschillende tijdstippen in het 
Mesolithicum bewoond geweest, met dateringen tus-
sen 6550–5550 cal BC en rond 5300–5100 cal BC. 
Twee dateringen van kookresten op aardewerk – 
4340–4220 en 4320–4000 cal BC – maken duidelijk 
dat er ook in de jongere, neolithische fasen op de dui-
nen bewoning heeft plaatsgevonden. Deze fase valt 
gelijktijdig met de belangrijkste bewoningsfase op de 
oeverwallen in het krekengebied. Mogelijk behoren 
ook de begravingen op de duinsites tot de jongere fase 
(zie paragraaf 2.3). Tabel 2 geeft een overzicht van de 
14C-dateringen in het gebied en van de aard en het 
niveau van de monsters. De dateringen zijn geijkt vol-
gens Stuiver en Reimer (1993) en met behulp van het 
Calibration Program Cal 25 van het CIO van de 
Rijksuniversiteit Groningen.  
 
De oeverwallen  
De tot nu toe bekende 14C-dateringen van houtskool uit 
de nederzettingen op de oeverwallen liggen rond 
4300–4000 cal BC (Van der Waals, 1977). De daterin-
gen van houten voorwerpen en een paal uit de kreek-
vulling (S5) sluiten hierbij aan (Lanting & Van der 
Plicht, 1999/2000, p. 55). Een 14C-datering van kook-
resten op aardewerk valt echter iets ouder uit: 4450–
4250 cal BC (5490 ± 70 BP, UtC-1046). Deze datering 
kan op een eerdere bewoning van de oeverwallen dui-
den, waardoor de bewoningsfase met honderd jaar 
vervroegd wordt.  
 Een skelet uit één van negen graven van het graf-
veldje van de vindplaats S2 is van een nog weer iets 
oudere datum: 4460–4340 cal BC (5540 ± 65 BP, 
GrN-5606). De juistheid van deze ouderdom wordt 
betwijfeld. Van der Waals (1977) stelt dat de graven 
en de cultuurlaag één geheel vormen en ziet in de op-
gravingsgegevens geen aanleiding om de graven uit 
een eerdere of latere fase te laten stammen (zie hoofd-
stuk 2). Dateringen van bot kunnen soms anders uit-
vallen dan dateringen van houtskool. Als het dieet van  
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Niveaus in de vindplaatsen tijd-dieptepunten op de curves 
  ggw, Gotjé gzn, v/d Plassche  
m –NAP  14C BP cal BC 14C BP cal BC
––––––  –––––– –––––– –––––– ––––––
4,00 hoogste duintoppen 4300 2950 4600 3300 
4,70 hoogste niveau duinzand in S61 4800 3600 5000 3800 
4,90 hoogste niveau duinzand in S11 4900 3700 5050 3850 
4,95–5,15 top oeverwal S2 (5,00 m–NAP) 4950 3750 5075 3875 
5,15–5,35 geschatte en huidige top S3     
5,25 top kleilaag op S61 5000 3800 5150 3950 
5,75 laagste punt in opgraving S11, S22 5300 4150 5400 4250 
6,00 geschatte onderste niveau S3 5400 4250 5500 4350 
6,10 laagste niveau van venige laag in S61 5500 4350 5550 4375 
8,40 niveau duinzand in S24, flank duin – – 6150 5050 
9,00 stand zeespiegel tijdens mesolithische bewoning – – 6300 5250 

Vindplaats 14C BP cal BC niveau aard monster laboratorium-
  (1 sigma) m –NAP  nummers
kavel G43, oeverwal     
1     S3 4955  ±  40 3780–3660 6,30 – veen in geul, terminus ante quem GrN-7505
2     S3 5230  ±  40 4210–3980 5,70 – verspreide houtskool in klei op cultuurlaag GrN-6896
3     S3 5295  ±  40 4220–4040 6,10 – verspreide houtskool, onder in cultuurlaag GrN-7042
4     S3 5310  ±  50 4230–4040 6,05 – paal (alnus) onder in cultuurlaag GrN-7044
5     S3 5340  ±  55 4250–4050 5,80 – overgang cultuurlaag-bedekkende klei GrN-7364
6     S3 5375  ±  40 4320–4150 5,75 – verkoolde stok (ø 4 cm), boven in cultuurlaag GrN-7043
7     S3 5490  ±  70 4450–4250 6,10 – kookresten op scherf, vak IX/27/H UtC-1046
kavel G42, oeverwal     
8     S2 5300  ±  40 4220–4040 5,30 – verspreide houtskool in cultuurlaag GrN-5443
9     S2 5540  ±  65 4460–4340 5,50 – skelet GrN-5606
kavel H34, rivierduin     
10   S11 5400  ±  70 4340–4220 ± 5,20 – kookresten op scherf GrA-5402
11   S11 6285  ±  45 5270–5160 5,25 – houtskool uit haard GrN-7214
12   S11 6330  ±  45 5310–5230 5,25 – houtskool uit haard GrN-7215
kavel H46, rivierduin     
13   S23 5320  ± 120 4320–4000 ± 5,00 – kookresten op scherf GrA-4334
14   flank duin 5610  ±  60 4500–4360 6,15 – beginnende veengroei op zand GrN-5067
15   S23 6240  ±  50 5250–5080 ± 4,50 – houtskool uit haard GrN-8248
16   S21 6670  ±  35 5590–5520 4,81 – houtskool uit haard GrN-6708
17   S22 6875  ±  45 5750–5670 5,15 – houtskool uit haard GrN-6710
18   S21 7745  ±  40 6550–6470 4,81 –  houtskool uit haard GrN-6709
kavel G76, rivierduin     
19   S61 5300 ± 140 4320–3980 5,92 – verspr. houtskool onder venige laag (laag B) GrN-10355
20   S61 5510 ±  70 4450–4260 5,97 – houtskoolconcentratie uit venige laag (laag K) GrN-10356
21   S61 6235 ±  50 5250–5080 ± 6,00 – verspr. houtskool uit duinzand (laag C) GrN-10357

Tabel 1. Overzicht tijd-dieptepunten gemeten op de curven van de 
gemiddelde grondwaterstand =ggw in de Noordoostpolder (Gotjé, 
1993, fig. 4.4-4.5) en gemiddeld zeeniveau =gzn (Van de Plassche, 
1982, fig. 68) in relatie met opgravingsniveaus 

Tabel 2. Overzicht 14C-dateringen 
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een persoon voor meer dan de helft uit vis heeft be-
staan, kan de datering eventueel te oud zijn (Mook, 
1977). Met name consumptie van zoetwatervis kan een 
aanzienlijke veroudering geven. Lanting & Van der 
Plicht (1995/1996) stellen dat het skelet bij dezelfde 
fase als de nederzettingen hoort, zodat het skelet door 
het reservoireffect in dit geval 240 ± 65 14C-jaren te 
oud is. 
 Dit getal is berekend ten opzichte van de datering 
van ca. 5300 BP van S2. Ten opzichte van de oudste 
datering van kookresten van S3 (ca. 5490 BP) zou de 
veroudering slechts ca. 50 jaar bedragen; ten opzichte 
van de oudste houtskooldatering (5375 BP) bedraagt 
de veroudering ca. 165 jaar. Het reservoireffect zou het 
duidelijkst moeten zijn bij visotters, die gelden als 
eindstadia van zoetwatervoedselketens (Lanting & Van 
der Plicht, 1995/1996: p. 511). Ter vergelijking zijn 
daarom twee visotterbotten van de nederzetting S3, uit 
de onderste helft van de cultuurlaag, gedateerd. Een 
datering van 5250 ± 50 BP (GrA-1536) is mogelijk 
onbetrouwbaar omdat ook enkele andere dateringen uit 
deze serie jonger uitvielen dan verwacht. De andere 
datering van 5650 ± 60 BP (GrA-6488) van een visot-
terbot laat wel een veroudering zien van ca. 275 à 350 
jaar ten opzichte van de houtskooldatering of van 160 
jaar ten opzichte van de kookrestdatering. Het is de 
vraag of kookresten, die afkomstig kunnen zijn van 
gekookte vis, betrouwbare dateringen opleveren.  
 Het feit dat er in de vindplaats S2 geen ruimtelijk 
verband bestaat tussen de vondstverspreiding en de 
graven, niet in het vuursteen en niet in het aardewerk 
en dat de cultuurlaag gewoon over de graven heen 
loopt, kan ook betekenen dat de bewoning wel uit een 
latere fase afkomstig is: “so we must assume that most 
of the material was ‘deposited’ after the burials” 
(Deckers, 1979: p. 154). De exacte locatie van de gra-
ven was mogelijk niet meer bekend door een onder-
breking in de bewoning en overgroeiing. Mogelijk is 
de oeverwal meer dan een eeuw regelmatig in gebruik 
geweest. Deckers (mond. med.) suggereert dat er eer-
dere bewoning op de rivierduinen is geweest en dat 
men van daaruit de doden kan hebben begraven op de 
oeverwallen. Dat betekent dat de oeverwallen toen al 
enigszins begaanbaar waren. 
 In het Late Mesolithicum, tot het eind van de Erte-
bølle-periode, worden met name in Zuid-Skandinavië 
graven aangetroffen in de nederzettingen en in Dene-
marken ook in de schelphopen (Kannegaard Nielsen & 
Brinch Petersen, 1993). Of de begravingen plaatsvon-
den in de nederzetting van dat moment of in een nabu-
rige, tijdelijk verlaten, nederzetting valt moeilijk uit te 
maken. Sommige graven zijn duidelijk later ingegra-
ven. “Graves can be found on each and every settle-

ment…Graves seem to respect one another… some 
marked with stones on the surface… We can conclude 
that people were buried where they lived and died” (id. 
p. 77). 
 
De archeologische niveaus, mits klinkvrij of gecorri-
geerd naar klink, zijn ook te dateren in referentie met 
de tijd-dieptecurve voor de stijging van het regionale 
grondwater of met de algemene curve voor de stijging 
van het zeeniveau. Deze curves zijn ook te gebruiken 
als controle op de archeologische 14C-dateringen. De 
jager-verzamelaarsgemeenschappen die van oudsher in 
dit gebied gewoond hebben, moesten zich aanpassen 
aan hun veranderende omgeving. Zij werden gecon-
fronteerd met een steeds vochtiger wordend landschap. 
In tabel 1 en fig. 3 is de relatie weergegeven tussen de 
dateringen en niveaus van de bewoning met de stijging 
van de waterstanden. Trendcurves voor de zeespiegel-
stijging worden gegeven bij Van de Plassche (1982: 
fig. 68). Gegevens in de Noordoostpolder, die geba-
seerd zijn op dateringen van veen op zand, zijn ver-
werkt tot een trendcurve van de stijging van de grond-
waterstand in dit gebied (Gotjé, 1993: fig. 4.5). Voor 
het gebied rond Swifterbant zijn de gegevens van de 
Noordoostpolder de meest relevante, aangezien dat 
gebied dichtbij Flevoland ligt en landschappelijk 
daarmee een eenheid vormt.  
 Er bestaan echter verschillen van inzichten over 
tijd-dieptecurves. Volgens Jelgersma en Ente is het 
grondwaterniveau waarbij veenvorming optreedt, ge-
lijk aan gemiddeld zeeniveau, dat wil zeggen het ge-
middelde tussen hoog- en laagwater (Ente, 1976: p. 29; 
Jelgersma, 1966). Van de Plassche (1982) en Gotjé 
(1993) gaan er vanuit dat de grondwaterspiegel op het 
moment dat deze tot veengroei aanleiding gaat geven, 
samenvalt met de gemiddelde lokale waterstand en, 
indien sprake is van getijdeninvloeden, met het lokale 
gemiddeld hoogwaterniveau. Als er geen getijden of 
andere fluctuaties zijn, valt het lokale grondwaterpeil 
samen met het gemiddeld hoogwaterniveau. Er kunnen 
zich echter wel beperkte verschillen in grondwater-
stand hebben voorgedaan door lokale omstandigheden, 
bijvoorbeeld door verschillen in getijdeninvloeden of 
door keileem in de ondergrond (Gotjé, 1993: p. 80). 
Volgens Berendsen (1998a: p.150 ff.) is gebleken dat 
de veenvorming in het kustgebied samenhangt met het 
gemiddeld zeeniveau en dat de diepte van de veen-
monsters uit een bepaalde tijd min of meer nauwkeurig 
overeenkomt met de zeespiegelstand op dat ogenblik. 
 
De rivierduinen 
De toppen van de rivierduinen waren in principe be-
woonbaar vanaf de vorming tot aan de verdrinking. 
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Een aantal opgravingen in verschillende duinen heeft 
zowel mesolithische als neolithische bewoningsfasen 
aangetoond. De archeologische dateringen van de sites 
S21–23 op het duin van kavel H46 liggen tussen 
6550–4000 cal BC. De opgravingsputten met de 
vondstlaag hebben een niveau tussen 5,50 m op de 
helling en 4,50 m –NAP richting top, terwijl de top 
zelf is weggeërodeerd. De oorspronkelijke hoogte zal 
ongeveer 4,20 m –NAP zijn geweest. Er is een klein 
proefputje, S24, gegraven op de helling met zand op 
een niveau van 8,40 m –NAP, een niveau dat ca. 5050 
cal BC met veen overgroeid moet zijn geraakt. In de 
tussenliggende niveaus is niet gegraven. Dit putje heeft 
geen aardewerk opgeleverd, maar wel vuursteenvond-
sten, die dus van vóór die tijd moet dateren. De vroeg-
ste mesolithische mens had nog geen last van veen-
groei en had een droge duinhelling tot zijn beschikking, 
maar tussen 5250 en 4800 cal BC begon het duin 
vochtiger te worden en ging er veen groeien. Dit ba-
sisveen, beneden aan de helling, wordt aangetroffen op 
een niveau van ca. 8,50–7,50 m –NAP. Hierna wordt 
de invloed van de zee in het gebied merkbaar en ont-
staat een lagune waarin klei wordt afgezet, op een 
niveau van 7,50–6,50 m –NAP, tussen 4800 en 4500 

 
cal BC, waarna er weer een veenlandschap wordt ge-
vormd. 
 
Het tijd-dieptepunt van 5610 ± 60 BP (4500–4360 cal 
BC), 6.15 m –NAP op het duin van kavel H46 van 
veen op zand, dat bekend is uit een boormonster, valt 
precies op de curve van de zeespiegelstijging van Jel-
gersma. Van de Plassche (1982: indexpoint 77) bepaalt 
de zeespiegel wat lager op 6,55 ± 25 m –NAP, terwijl 
dit tijd-dieptepunt aan de linkerkant van de curve van 
Gotjé ligt (1993: fig. 4.5–4.5), zodat het kennelijk als 
iets te oud wordt beschouwd. Mogelijk zijn de lokale 
omstandigheden in Flevoland toch iets anders geweest 
dan die in de Noordoostpolder.  
 De neolithische bewoning wordt gedateerd op ge-
middeld 4100 cal BC (5300 BP). De lokale grondwa-
terstand in de Noordoostpolder heeft dan een peil van 
ca. 5,75 m –NAP bereikt. Het gemiddelde hoogwater-
niveau, dat 15 à 25 cm onder de top van de oeverwal 
van S2 moet hebben gelegen, ligt dan bij 5,30 à 5,40 m 
–NAP (Ente, 1976) of 5–15 cm hoger als er wel sprake 
is van klink (Van de Plassche, 1982: indexpoint 78a). 
In de jongere fasen heeft men zich hoger op de helling 
moeten terugtrekken, omdat men in de loop der jaren 
het duin steeds natter zag worden en een veenland-
schap zag ontstaan. De met bos begroeide duintoppen 
staken daar bovenuit, maar ook zij raakten tenslotte, in 
3600–3100 cal BC, geheel overgroeid met veen. Er 

Figuur 3: Stijging van de waterstand. Tekening: J.P. de Roever 
& J.H. Zwier. 
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zijn geen aanwijzingen dat na 4100 cal BC nog men-
sen op dit duin geweest zijn, zoals er eigenlijk ook 
geen aanwijzingen zijn dat het duin tussen 5250 en 
4100 cal BC bewoond is geweest.  
 In de vindplaats S61, op het duin van kavel G76, is 
mesolithische bewoning aangetoond met een 14C-
datering van 5250–5080 cal BC van verspreide houts-
kool uit laag C, op 6.00 m –NAP. Het is niet vast te 
stellen of dit een gemiddelde waarde is van een meso-
lithische sequentie of één distinct moment van bewo-
ning representeert. Bij de opgraving is de vondstlaag 
niet dieper dan 6,10 m –NAP vervolgd, zodat eventue-
le verwiggingen met de afdekkende holocene afzettin-
gen niet zijn vastgesteld. Een houtskoolconcentratie in 
een venige laag op 5.97 m –NAP met een 14C-datering 
van 4450–4260 cal BC representeert een bewonings-
moment in een fase waarin de flanken van het duin 
reeds grotendeels met veen waren overdekt en het 
niveau van bewoning net boven het moeras uitstak. In 
vergelijking met de gegevens uit de Noordoostpolder 
lijkt deze datum wat te oud. Daar is veen op een diepte 
van 5,98–6,00 m –NAP gedateerd op ca 4350–4150 
cal BC (5400 ± 50 BP Gotjé, 1993: P13-kern 8). Op de 
curve van Gotjé ligt de gemiddelde grondwaterstand 
bij 4250 cal BC op 6,10 m –NAP. De datering van 
verspreide houtskool uit venig zand van S61 van 
4320–3980 cal BC (5300 BP, met een grote standaard-
afwijking van ± 140) kan betrekking hebben op de-
zelfde bewoning en lijkt, gezien het niveau: 5,92 m –
NAP iets te jong te zijn uitgevallen. In deze tijd heeft 
de grondwaterstand in de Noordoostpolder al een peil 
van ca. 5,75 m –NAP bereikt. De bewoning is zeker 
geëindigd omstreeks 3800 cal BC, de datering van de 
waterstand op het niveau van de duintop op 4,70 m –
NAP. 
 De vindplaats S11, op het duin van kavel H34, ligt 
op een lager duintopje dat nog intact was. De vondsten 
liggen op ca. 5,0 m –NAP op de top, tot 5,75 m –NAP 
op de helling, terwijl de lager gelegen helling niet is 
opgegraven. De archeologische bewoningsfasen zijn 
gedateerd op ca. 5250 cal BC en 4250 cal BC. Het 
veen is nog aanwezig tot 5,25 m –NAP. De grondwa-
terstand zal omstreeks 4100 cal BC het niveau van 
5,75 m –NAP hebben bereikt, waarbij men last kreeg 
van de veengroei. Rond 3800 cal BC zal het hele duin 
overgroeid zijn geraakt, het is dan niet meer geschikt 
voor bewoning. 
 
Het IJsselmeerbekken 
De situatie in het krekengebied is een geheel andere 
dan die op de rivierduinen. Bewoning is daar pas mo-
gelijk als begaanbare oeverwallen zijn gevormd. De 
bewoningsfase valt aan het einde van de Calais II-fase, 

wanneer het water iets minder snel stijgt dan tevoren. 
Ook Gotjé (1993) komt tot de conclusie dat de stijging 
van het grondwaterpeil in de Noordoostpolder niet 
gelijkmatig is verlopen. Vóór 4350 cal BC lijkt de 
grondwaterstand snel te zijn gestegen, waarna in de 
periode 4350–4000 cal BC de stijging wat geringer is, 
waarna er weer een versnelling optreedt tot 3600 
cal BC, gevolgd door een afzwakking. De periode van 
de bewoning op de oeverwallen valt samen met een 
periode van relatief minder snelle stijging in de lokale 
waterstanden. 
 De opslibbing van de oeverwal moet geëindigd zijn 
vóór de bewoningsfase van 4100 cal BC. Dit betekent 
dat de zeespiegel wel steeg maar, door een afname in 
de getijdenamplitude in dit gebied, het gemiddeld 
hoogwater niet. Het gebied is ook verzoet. De hoogte 
van de oeverwal is gerelateerd aan gemiddeld hoogwa-
terniveau: opslibbing geschiedt tot ca. 15–25 cm boven 
hoogwaterniveau, terwijl de relatie tot gemiddeld zee-
niveau niet bekend is (Ente, 1976: p. 30). Ente (1976: 
p. 30) berekent dat verschil tussen hoog- en laagwater 
van ca. 130 cm moet zijn gereduceerd tot 12 à 36 cm 
aan het einde van de opslibbingsfase in ca. 4100 cal 
BC. Een aanwijzing voor de afname in getijdenampli-
tude wordt verder gevormd door eiken die gevonden 
zijn op oeverwallen in de Noordoostpolder, die sugge-
reren dat reeds vóór 4300 cal BC de oeverwallen lang-
durig droog lagen (Gotjé, 1993: p. 89). De verlaging 
van gemiddeld hoogwater is gezien de betrekkelijke 
stabiliteit van het landschap in elk geval een geleide-
lijk proces geweest (Ente, 1976).  
 De uitgangspunten bij de berekening van deze re-
ductie in getijdenamplitude zijn: de hoogte van de 
oeverwal is 5,15 m –NAP, het niveau van opslibben 
ligt 15 à 25 cm boven gemiddeld hoogwater, het ge-
middeld zeeniveau in 4100 cal BC (5300 BP) ligt op 
5,49 à 5,46 m –NAP en de klink op S2 is te verwaarlo-
zen. De getallen waar Ente vanuit gaat, zijn overigens 
aan enige kritiek onderhevig. Het niveau van de 
zeespiegel wordt door Gotjé niet juist geacht. Bij een 
uitbreiding van de opgraving naar het zuiden is een top 
van de oeverwal bij 4,95 m –NAP geconstateerd. Als 
men deze hoogte aanneemt, wordt het verschil tussen 
hoog- en laagwater groter. Volgens Van de Plassche 
(1982: p. 37) moet er wel rekening worden gehouden 
met klink van de oeverwal (20 ± 15 cm); in dat geval 
wordt het verschil tussen hoog- en laagwater nog gro-
ter.  
 Het is een discussiepunt vanaf welk moment pre-
cies de oeverwallen langs de kreken begaanbaar en 
bewoonbaar waren. In principe is het mogelijk dat een 
min of meer stabiel landschap al in 4450–4350 cal BC 
is ontstaan (Ente, 1976: p. 31). Of het water toen al 
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voldoende verzoet was, zodat de plek geschikt was 
voor bewoning, is de vraag. Tussen 4450 en 4100 cal 
BC zou dan geen opslibbing meer plaatsvinden. Ook 
Gotjé (1993: p. 89) suggereert dat de oeverwallen 
reeds vóór 4300 cal BC landurig droog waren (zie 
boven). De oudste datering (4460–4340 cal BC) heeft 
betrekking op een skelet van S2. Deze lijkt weliswaar 
te oud door het reservoireffect, maar desondanks zal 
het skelet toch ouder kunnen zijn dan de bewoning die 
rond 4100 cal BC is gedateerd. Een andere vroege 
datering is die van de kookresten van S3 van 4450–
4250 cal BC. Als we van de juistheid van deze laatste 
datering uitgaan en aannemen dat deze de beginfase 
van de bewoning in het krekengebied markeert, dan 
moet ook de oeverwal van S2 rond 4350 cal BC be-
gaanbaar zijn geweest en de hoogte van 5,15 m –NAP 
(= niveau van de bovenkant van de grafkuilen) al heb-
ben bereikt. Een meer of minder betrouwbaar tijd-
dieptepunt wordt gevormd door de datering van houts-
kool uit de venige laag van het duin van S61 op een 
diepte van 5,97 m –NAP bij 4450–4260 cal BC. Aan-
nemende dat dit niveau gemiddeld zeeniveau verte-
genwoordigt, dan kan de getijdenamplitude berekend 
worden op 134 à 114 cm. Het houtskool kan echter 
ook te oud zijn, als het van een oudere fase stamt en de 
helling is afgezakt. De datering van de kookresten kan 
echter ook te oud zijn uitgevallen als er vis is gekookt. 
 De vindplaatsen S3 en S4 liggen aan zijkreken op 
een lagere oeverwal met een slappere ondergrond, 
waar de inklinking groter is geweest. De cultuurlaag, 
van 6,25 tot 5,35 m –NAP, is in een aantal bewonings-
fasen opgebouwd. De kleinste zijkreek is op een zeker 
moment dichtgeslibd, waardoor ook daar bewoning 
mogelijk werd (Hacquebord, 1976; Van der Waals, 
1977). Het verschil tussen hoog- en laagwater zal bij 
Swifterbant in de kleinere kreken kleiner zijn geweest 
dan in de grote kreek. De bewoning van S3 wordt 
tussen 4450 en 4000 cal BC gedateerd. De oeverwallen 
zijn na 3800 cal BC niet meer bewoonbaar.  
 

We nemen aan dat het gebied van het IJsselmeerbek-
ken, net als andere delen van Nederland, al vanaf het 
begin van het Mesolithicum door jager-verzamelaars 
bewoond is geweest. Dat blijkt ook uit de datering van 
één van de haardkuilen op kavel H46, maar het norma-
le loopvlak uit die tijd is door de latere overdekking 
voor ons niet bereikbaar en daardoor ontbreken verde-
re sites. 
 Vanaf ca. 6600 cal BC werd het landschap drassi-
ger door opstuwing van het grondwater als gevolg van 
de stijgende zeespiegel en ontstonden er veenmoeras-
sen. In elk geval maakten jager-verzamelaars om-
streeks 5600 en 5200 cal BC gebruik van de duintop-
pen als basis, van waaruit in het omringende moeras-
land werd gejaagd en gevist. Het is waarschijnlijk 
toeval – als een gevolg van het beperkte onderzoek – 
dat bewoning uit de periode 5200–4500 cal BC niet is 
aangetoond, terwijl die wel aan de rand van het gebied 
bij Almere, bij de opgravingen ‘Hoge Vaart’, is gedo-
cumenteerd. Kennelijk werd het gebied zowel vanaf de 
randen als vanaf droge steunpunten in het gebied zelf 
geëxploiteerd. Het gegevensbestand is nog te beperkt 
om hierin eventuele tijdgebonden patronen te kunnen 
vaststellen. 
 Toen zich omstreeks 4500 cal BC begaanbare en 
bewoonbare oeverwallen ontwikkelden langs een sys-
teem van getijdenkreken, werden ook die uitgekozen 
voor bewoning op strategische locaties naast het vis-
water. Blijkens de archeologische onderzoeksresulta-
ten leenden deze plaatsen zich voor zomerbewoning 
door complete huishoudens. De jagergemeenschappen 
hadden inmiddels, als gevolg van langdurige contacten 
met boerengemeenschappen in veel zuidelijker streken, 
akkerbouw en veeteelt overgenomen als middel van 
bestaan, naast de traditionele jacht en visvangst, waar-
door wij hen ‘semi-agrarisch’ kunnen noemen. Ook 
had men een eigen aardewerkstijl ontwikkeld, waar-
door de woonplaatsen vol liggen met aardewerkscher-
ven, die de basis vormen van deze studie. 




