
Enkele aantekeningen
betreffende prehistorische bewoning "an het

oostelijke deel van het Zuiderzeegebied
door

G. D. VAN DERHEIDE,
archeoloog bij de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders.

Uiteraard was bij de aanvang van de werkzaamheden voor
de aanleg van de polders in het oostelijk gedeelte van het
Ijsselmeer, met name Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland,
in feite de voorgeschiedenis van dit gebied even duister als het
drabbig water van de Zuiderzee. Geen wonder, want waar
zelfs de bewoning en de bewoonbaarheid van dit territoir in
de late Middeleeuwen, waaromtrent de bronnen getuigen, nog
vrijwel onbekend was, kon omtrent de prehistorie geheel niets
bekend zijn. De orrderzoekinqen in het randqebied konden im
mers geen gegevens, noch veronderstellinqen of hypothesen
mogelijkmaken, omdat men te doen had met een totaal andere
situatie in het zo zeer door overstromingen geteisterde land
schap van de Zuiderzee.

I
De eerste aanwijzing dat mensen het gebied bezocht of be-

woond hadden lang voor het begin van' de jaartelling, kwam
tijdens het onderzoek van W. C. Braat van het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden in de Wieringermeer, toen er een
aardewerk beker werd gevonden op de bodem van een middel
eeuwse waterput bij een van de Iaat-middeleeuwse dorpsresterr,
Een raadselachtige vondst, dit destijds als touwbeker beschre
ven prachtige stuk aardewerk. Thans wordt dit stuk gerekend
tot de klokbekers met touwmotiefversiering. Later is er nog
een reeks van stenen bijlen - 14 in getal tot nu toe - en een
tweede beker bekend geworden. Deze laatste behoort tot het
type van de standvoetbekers. Het is bijzonder jammer dat om
trent de vondstomstandigheden daar zo weinig bekend kon
worden, zodat al deze stukken, op een enkele bijl na, betrekkc
lijk weinig hebben bijgedragen tot de kennis van de wordings
acsch:cdcnis van hct gebied; Wanneer men bedcnkt dat men
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Het oostelijk gedeelte van het IJsseimeergebied met de vindplaatsen van
prehistorische bewoning: zowel losse, gesloten vondsten als oude

woongronden. (Tek. B. v. Dalen).



Een zoqenaarnde ter penpot, inheerns, Frles-Bataafs aardewerk van om
streeks het begin van de jaartelling. gevonden in de Noordoosrpolder.



nergens elders in West-Nederland een zo groot aantal stenen
bijlen kent van zo'n tech betrekkelijk beperkt gebied, is dit
temeer verwonderlijk. Wij zul1en daarop thans niet verder in
gaan.

De weinige vondsten, die de eerste jaren in het Noordoost
poldergebied aan het licht kwarnen, boden ook geen moqelijk
heid tot het verwekken van enige duidelijke irrzichten. Daar
waren een paar scherven van potbekeraardewerk met naqel
versiering, een benen priem, een hertshoornen, houweelachtig
aandoende volgtakbijl en een door Modderman beschreven
fragment van een hamerbijl. Het was e- ' "antal vondsten
waaruit eigenlijk geen enkel onderlirrgc"~ 1, noch verband
met de bodemgesteldheid viel vast te stetlen.

Een niet onbelangrijk aantal nieuwe vondsten, aan het licht
gekomen na het droogvallen en wel vooral tijdens de ontqin
ningsfase van Noordoostpolder en aansluitend daaraan nu ook
van Oostelijk Flevoland, heeft evenwel het beeld van de bewo
ning reeds aanzienlijk verduidelijkt. Twee omstandigheden
hebben daartoe extra bijgedragen buiten het Ieit dat er meer
materiaal verzameld kon worden. Dit komt door de samenwer
king met de Bodemkundige Afdeling, waardoor de bestude
ring van de bodemgesteldheid beter mogelijk is geweest. De
kennis hiervan is noodzakelijk voor het inzicht omtrent de
milieuomstandigheden tijdens diverse woonperioden. Daarnaast
heeft het verschijnsel dat men nationaal meer bewoninqssitua
ties uit de prehistoric ontdekt heeft de laatste jaren tot verhel
derinq bijgedragen.
Wanneer wij de punten van onderzoek, de vindplaats dus

van voorhistorisch materiaal in Noordoostpolder en Oostelijk
Flevoland in chronologische volgorde van hun ontdekking
plaatsen dan moeten wij on's achtereenvolgens bezighouden
met de vindplaatsen in de Noordoostpolder:

1. Ten zuiden van Kuinre
2. Nabij de Havenweg
3. Aan cle Nagelerweg
4. In sectie J
5. Ten oosten van Schokland
6. In een tocht in sectie Q tussen Schokland en De

Voorst gelegen.
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In Oostelijk Flevoland met de navolgende vindplaatsen:

7. In het noordwestelijk gebied van sectie H
8. Nabij Swifterbant in sectie H
9. In sectie M
10, 11 en 12. Ten minste drie vindplaatsen in sectie G.

Van' een aantal losse, gesloten vondsten, als een scherf van
een klokbeker in de Uniokleiformatie nabij Tollebeek. een
bronzen bijl in sectie F, een bronzen bijl in het bosgebied ten
zuidwesten van Kuinre, een bronzen lands punt ten noordwes
ten van Schoklan'd en enige losse hertshoornen werktuigen na
bij RamspoL in sec tie Q en in sectie B respectievelijk in het
midden en het noorden van de Noordoostpolder zijn hierbij
niet opgenomen, evenmin enkele losse vondsten van stenen bij
len uit de nabijheid van Urk en De Voorst. Voor deze vond
sten werden veel veldverkenningen uitgevoerd, maar er konden
geen conclusies omtrent een oude woonplek en milieuornstan
digheden uit worden afgeleid.

Helaas moet bij deze bovengenoemde opsomming worden
vermeld dat slechts weinige van deze vindplaatsen genoeg~
zaam zijn onderzocht. Enerzijds is het te betreuren dat deze
onderzoekingen nog niet konden worden afgesloten, ander
zijds liggen hier thans gunstiger mogelijkheden, juist door de
vorderinq van de kennis van de prehistorische bewoninqsqe
schiedenis in de laatste jaren, dan enige tijd geleden. Er zullen
dus in de nabije toekomst een aantal opgravingen moeten
plaats vinden op deze vindplaatsen ter verdere bestudering
van deze objecten. Eerst daarna zal een meer definitieve publi
katie van de resultaten mogelijk zijn. In het huidige stadium
kan slechts gedacht worden aan een zeer globaaL voorlopig
opgravingsbericht.
Wat betreft de eerstgenoemde vindplaats 1 kunnen wij kort

zijn. Een aantal kleine vuurstenen werktuigen is er gevonden
in het pleistocene zand. Daaronder bevinden zich werktuigjes
van diverse aard. Het meest opmerkelijke voorwerp van deze
vindplaats is een prachtige vuurstenen dolk van het Grand
Pressiqny-type, zoals er enkele tot nu toe in ons land zijrr ge~
vonden. Er kwam geen aardewerk te voorschijn van de vind
plaats. Dit zou kunnen betekenen dat wij hier misschien niet
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met een woonplaats van doen hebben, maar meer waarschijnlijk
met een atelier of werkplaats, waar vuursteen tot gewenste
werktuigen werd vervaardigd. De dolk zou ik overigens niet
als een voorwerp van inheernse makelei beschouwen, maar is
m.i. inderdaad geimporteerd uit het genoemde Franse vuur
steen-rnijnbouw- en industriegebied. Het grondprofiel, een ge
bied van hoogliggende zandgronden, bood geen mogelijkheid
nader inzicht orntrent de hier vroeger aanwezige mensen te
verkrijgen. Juist de sterke erosie in dit niet zo ver van de oor
spronkelijke kust verwijderde terrein meet hier veel verande
ringen teweeg hebben gebracht.

De vindplaats 2 nabij de Havenweg kon nauwkeurig worden
onderzocht, nadat op die plaats een vuurstenen bijl was aan qe
traHen. Het betreft daar een zandkoppengebied van oude ri
vierduinen, waarvan sommige sterk door erosie zijn aangetast,
andere, lagere, vrijwel onbeinvloed zijn gebleven. De vind
plaats zelf was een sterk geerodeerd rivierduin waar geen pod
solprofiel meer aan viel waar te nemen ge1ijk dat met minder
aarrqetaste weI het geval is en waarvan dus een eventueel
woonvlak vrijwel zeker iou zijn verdwenen indien dat er al ge~
weest zou zijn. Het vondstental beperkte zich tot enkele vuur
stenen; behalve de reeds genoemde bijl is er een zeer gave
schraper van zwarte vuursteen, enkele spaantjes van rninder
karakteristieke vorrn en een kernsteentje aangetroffen, alles
van zwarte vuursteen. De bijl is van een weinig algemeen, op
merkelijk type, breedtoppig, met opvallend fraai afgewerkte
zijkanterr. In dit opzicht doet dit stuk sterk denken aan de
vuurstenen bijlen van de zogenaamde V'laardinqencultuur; die
door Glasbergen wordt beschouwd als een plaatselijke- of reqi
onale ontwikkeling uit de Michelsbergcultuur, welke vanuit het
oorsprongsgebied in Baden-Baden uitstraalde naar de Atlan
tische kust en wellicht met plaatselijke ontwikkelingen ook in
ons land voorkwam. Nochtans is een enkele stenen bijl in de
N.O.P., die handelsobject geweest kan zijn, niet een aanwij
zing omtrent een hier voorkomende cultuur, En zeker is het
totaal ontbreken van aardewerkvondsten op dit terrein een
situatie die weinig tot een oplossing kan bijdragen.

De 3de vindplaats, die langs de Nagelerweg, kwam bij sloot
graven aan het licht en daarbij werden enkele brokjes vuur
steen ontdekt, .wat aardewerkscherven en enkele fraqrnenten
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hertshoorn. Een kleine, voorlopige opgraving toonde aan dat
de vondsten lagen op een kreek- of rivieroever in een oude
zeekleiformatie. Een bijzonder ingewikkeld grondprofie1 ver
toonde zich op deze oever met twee duidelijk te onderscheiden
forma ties van oude zeeklei en voorts veengroei en detritusaf
zettinqen, afgedekt met jorrqere Almere- en Zuiderzeeafzettin
gen. Het aardewerkmateriaal deed vooral denken aan cultuur
uit de vroege Bronstijd en werd op typologische gronden geda~
teerd, alhoewel een vee! omvangrijker onderzoek nog nodig
blijft, waarbij dan stellig ook pollenanalyse toegepast dient te
worden om tot een in die geest verqelijkbare datering te komen.
Intussen heeft men wei op grond van een C'l-l-onderzoek een
verqelijkbare datering van de grondlaag. waarin het materiaal
voorkomt, verkreqen die vrijwel overeenkornt met de typolo
gische datering. Het voorlopige onderzoek leidde tot de ge~
dachte hier te dcen te hebben met een woonplaats op eeri geul~
oever vanwaar zowel visserij als jacht beoefend zal zijn, ge~
tuige visresten en hertengewei. De Iandschappelijke situatie
van de oude woonplaats was wei gehee1 verschillend van die
van' de eerderqenoemde vindplaats 2. Immers daar betrof het
een rivierduinenlandschap, hier een oeverwallengebied met uit
kIeiige afzettingen opgebouwde oeverwallen, die blijkbaar ge~
noegzaam hoog waren opgebouwd om tijdens perioden van
lagere waterstand bewoonbaar te zijn. Er moeten intussen en~
kele perioden van overstroming bij hogere zeespiegelstand en
terugtrekken van' het water met mogelijkheid van veengroei en
wellicht bewoning zijn geweest. Wij zullen hier op de inqewik
kelde sedimentatiegeschiedenis niet inqaan, maar ons in hoofd
zaak beperken tot de bewoning. De geul waar het hier om
gaat rnaakte waarschijnlijk geen deel uit van het IJ sselbekken,
maar betrof een voortzetting van de Vecht in westelijke rich
tinq. Zekerheid hieromtrent kan men bij het ingewikkeIde pa
troon moeilijk verkrijqen, daar sommige delen van de oude
rivier soms verzandden, dan weer een nieuwe zochten door het
tarnelijk vlakke zandige landschap van weleer en daardoor een
zeer gecompliceerd Iandschapsbeeld opbouwden.
Vindplaats 4 in sectie J in de Noordoostpoider betrof even

eens een gebied met oude zeekleiafzettinqen, waarop eertijds
bewoninq had plaatsgevonden. Het daar gevonden aardewerk
evenwel was - hoewel als prehistorisch te beschouwen - van
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aanzienlijk jongere datering dan dat van de overige vindplaat
sen en wel van omstreeks het begin van de jaartelling. Dit is
te rekenen tot de Fries-Bataafse cultuur, inheems vaatwerk en
beendermateriaal dus. Het is tot nu toe niet duidelijk geworden
of verwacht moet worden' dat de bewoning hier op de oude
zeeklei heeft plaatsgevonden dan wei op een terp op het oude
zeekleidek. .De datering plaatst deze woonresten geheel buiten
de eerder en nog nader te noernen vindplaatsen, welke cultuur
resten en woonsporen van veel oudere datum hebben getoond.
Er bevonden zich op deze vindplaats geen oudere resten, op de
andere evenmin Fries-Bataafse scherven, zodat er geen spoor
is tot nu toe van continue bewoning. Weliswaar ligt het ook
niet in de lijn der verwachtingen dit ergens te zullen aantref
fen, maar het is verheugend dit in zekere zin ook bewezen te
zien door het ontbreken van een doorlopend spoor van bewo
ning.
Vmdplaats 5 liqt aan de oostkant van het voormalige eiland

Schokland op het pleistocene zand. Het betreft hier talrijke
scherven en beenderresten, die op een zandhoogte voorkomen,
welke als begeleiding van een rivierqeul is te beschouwen. Bij
herdrainage kwamen enkele scherven te voorschijn met versie
ring, welke aanleidinq tot een voorlopige opgraving werden.
In het grondprofiel vertoonden zich tijdens het graven Van de
eerste sleuf enige golvende lijntjes op het niveau waarop tevens
cen aantal scherfjes was te vinden. In het opgravingsvlak. dat
werd gemaakt op de hoogte van deze kleine verstorinqen, was
daarna een aantal elkaar kruisende, donkere lijnen zichtbaar,
donkere sporen van krassen, waardoor de humusrijkere boven
grond in de lichte ondergrond onder de donkere podsollaag
was doorgedrongen. Dit was uiteraard kunstmatig en herinner
de nan de activiteit van mensen, die de grond in prehistorische
tijden hadden bewerkt met een eenvoudige ploeg of eergetouw.
De opgraving vertoonde op het vlak de ploegsporen van drie
maal dooreen uitgevoerde grondbewerking. Daarbij kwamen
vele resten van hazelaar aan het licht, beenderresten - in vrij
slechte conditie - van edelhert en beyer en talrijke brokken
en brokjes vuursteen, waaronder slechts weinig duidelijke
werktuigen. De grote hoeveelheid vuurstenen, welke vrijwel
aile breukvlakken vertoonden, die moeten zijn ontstaan door de
activiteiten van de bewoners, die ze verzamelderr, staan niet in
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verhoudinq tot het geringe aantal werktuigen, dat er zich tus
sen beyond. Een deel van het vuursteenmateriaal vertoonde
ook craque1ure als gevolg van verhitting. Het gevonden vaat
werk was merkwaardig omdat het een veelvoud van versie
ringselementen van zeer verschillende aard vertoonde, waarbij
men zou menen met produkten van verschillende culturen te
doen te hebben. Zo warerr er enkele scherven met zoqenaarn
de diepsteekversiering bij; met een spa tel in'qedrukte putjes
rijden zich in banen over het baksel. Dit type aardewerk laat
zich vergelijken met dat wat in de hunebedden is aangetroffen,
van de trechterbekercultuur dus. Een enkel vuurstenen wcrk
tuig was ook Van een voor de trechterbekercultuur weI karakte
ristiek type. Er waren evenwel ook scherven van aardewerk met
geheel andere versieringen, zo bijvoorbeeld die, welke met een
houten kammetje waren bewerkt, waardoor reeksen fijne
puntjes waren ontstaan. Andere scherven herinnerden aan aar
dewerk dat met een rietje was bewerkt, waarbij kleine ronde
putjes waren aangebracht, weer andere hadden naqelindruk
versieringen en nog weer andere vertoonden versieringen van
kleine diepe streepjes. Het zogenaamde potbekervaatwerk.wer
gelijkbaar met wat op de Veluwe is gevonden, had een driele
dige versiering: onder de rand van de hals waren naqelindruk
ken paarsgewijze aanqebracht, schouder en buik vertoonden
zones met iets vlakke bobbels en het ondergedeelte was bob
be1ig. Het waren spaarzame resten van deze grote potbekers
met de kleine vlakke bodem. Ook waren er scherven van vaat
werk dat men in Enqeland kent onder de naam "AlloveI'~
corded beakers". Tenslotte waren er enkele scherven van
met wikkeldraadversiernrqen bewerkt aardewerk. Gezamenlijk
vormde dus het verzamelde materiaal een uitermate vreemd ge
zelschap van diverse aardewerktypen, die men nauwelijks te
zamen zou verwachten in een cultuurstadium. Het was overi
gens duidelijk dat dit materiaal de nalatenschap verteqenwoor
digcle van een bevolking die zich ophield op een zanclig oever
landschap nabij een rivierbedding en claar bestond zowel van
jacht en visserij als van landbouw. Het merkwaardige vooral in
de typologisch zo verschillende aardewerkresten is dat men zou
menen met verschillende woonperioden en -culturen te doen te
hebben, hoewel de materialen zo dooreen voorkornen op een
woonvlak met "ploegsporen" dat men welhaast moet geloven
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in gelijktijdigheid of althans in een korte periode waarin het
bijeen werd gebruikt. Het ligt in de bedoeling zo mogelijk de
opgraving nog t.z.t. uit te breiden, ten einde na te gaan over
hoe grote oppervlakte de sporen van grondbewerking voorko
men in de hoop de uitgebreidheid van de akkergrond alsnog
vast te st~llen en zo moge1ijk na te gaan of er ook andere spo
ren te vinden zijn, zoals sporen van woningen, paalgaten, enz.
Het gevonden tnateriaal is op zichzelf reeds belangwekkend
genoeg om zo'n uitbreiding van het opgravingsvlak verant
woord te doen zijn.

Vindplaats 6 in de Noordoostpolder betreft wat materiaal
in een toehtwal van seetie Q. Hier sehijnt de erosie evenwel
te vee! invloed te hebben gehad, waardoor wij er niet in zijn
geslaagd aanwijzingen omtrent een woonniveau te verkrijgen.

In Oostelijk Flevoland werden naar analogie van de resul
taten van de verkenningen in de Noordoostpolder reeds v66r
de drooglegging aan de hand van de resultaten van de onder",
waterkartering verwaehtingen gekoesterd omtrent de rnoqelijk
heid van prehistorisehe bewaning in het weste1ijk dee! van dit
gebied. Daar komen narnelijk de voortzetting van het rivier
duinlandsehap en van het geulensysteem voor. Daar zou men
kunnen verwaehten dat de prehistorisehe mens er woonmoqe
lijkheden had.

Inderdaad kwamen er in de seeties H en G woorrniveaus aan
het lieht.
Vindplaats 7 betrof een hoog rivierduin met geerodeerde kop

en bewaard gebleven podsol op de hellingen. Op deze hellin
gen werden wat vuursteentjes met bewerking gevonden, eraan
herinnerend dat op de hoogste top oorspronke1ijk mensen ver
toefden, die vermoedelijk door het water zijn verdreverr. De
spaarzame nalatensehap, in de zandkop aehtergelaten, raakte
verspreid en vermoeht sleehts een bijzonder vage herinnering
op te roepen zonder daarbij veel houvast te bieden voor date
ring en typologisehe eultuurbepaling.

De vindplaats 8 langs de weg naar de dijk eveneens in sectie
H leverde een veeI beter herkenbaar beeld. Ook daar gold het
een rivierduinlandsehap nabij een geul. Wij zijn geneigd het
irigewikkelde geulenpatroon van de zuidelijke NoordoostpoIder
en het noordwestelijk deeI van OosteIijk FlevoIand te zien aIs
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een prehistorisch systeem van de IJ ssel, dat zich stellig verder
naar het westen voortzet en vermoedelijk het toekomstig Mar
kerwaardgebied eveneens doorsnijdt, terwijl het zich 11'0gver
der westelijk door het land van Noord-Holland ten zuiden van
Alkmaar werkt. Op de genoemde vindplaats kwamen talrijke
donkere vlekken in de grond voor, die qua vorm en houtskool
rijkdom herinneren aan oude brandhaarden. Het aantal haard
jes is zeer groot, gerekend naar de betrekkelijk geringe opper-.
vlakte van de smalle zandrug. Wij maakten twee putten open
op dit duin en in beide werden tal van brandhaardjes van ge
ringe omvang aarrqetroffen, Tezamen moeten er vele tientallen
zijn geweest. Het niveau van deze brandhaarden is gelegen op
ongeveer 5 m - NAP.
Bedenken wij dat ten tijde dat er bewoningsmogelijkheid

was, de waterstand zeker ten minste een meter lager geweest
moet zijn, dan moeten wij in dit geval dus rekening houden
met een relatieve niveauverandering van 6 m. Dit niveauver
schil kan samenhangen met zeespiege!rijzing, irrverband met
voortgaande afsmelting van het ijs, met bodemdalinq of we!
met inklinking van de bodem. Het laatste zal bij een rivierduin,
wanneer dat althans niet is opgebouwd op een veen of kleiiqe
ondergrond van weinig betekenis zijn. In' het geval van de ri
vierduinen in het behandelde gebied lijkt daarvan geen sprake,
waarom men het grootste dee! van het bedrag van de niveau
verandering welhaast op rekening van' de zeespiege!rijzing
moet stellen. Je1gersma en Bennema, die zich beiden met dit
onderwerp hebben beziggehouden, hebben eerder een derqe=
Iijke niveauverandering sedert het Mesolithicum aannemelijk
geacht.
Door het bovenstaande wordt een datering van de neder

zettirrq des te belangrijker. Immers niet alleen op grond van de
archeologische interesse is het van betekenis de ouderdom van
de nederzetting te bepalen, ook geologisch zaI het van belang
zijn wanneer wij hier een cijfer kunnen vinden omtrent de
dum van: de niveauverandering na de bewoonbaarheid van dit
niveau. Intussen is een datering op typologische gronden aan
de hand van het gevonden aardewerk en de vuurstenen werk
tuigjes in dit geval niet eenvoudig. Het vaatwerk is een betrek
kelijk zacht, niet erg heet gebakken, grof met granietbrokjes
gemagerd materiaal, waarvan men een datering in het Neoli-
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B 0 v en: Prehistor isch aardewerk uit Sectie H in Oostelijk Flevoland.
On d e r : Aardewerk van de klokbekercultuur uit de Noordoostpolder.



B 0 v en: van r.n.l.: lans ount uit Markerwaard nabij Marken (jonge Brons
tijd], een bronze n bijl uit de Wierinqerrnec r (midden Bronstijd)
en een vroege Bronstijd bijl.

On d e r: Hertshoornen werktuigen uit de Noordoostpolder.



thicum aannemelijk zou kunnen achten. Meest waarschijnlijk
zelfs v66rdat de fijnste prod ukten vande bekerculturen ontston
den, welke vrijwel nooit zo qrof zijn als het nu gevondel1 bak
sel. Anderzijds is er ook wel later aardewerk dat zeer grof aan
doet. Van de vindplaats kennen wij verder aan vuursteenrnate
riaal een aantal zeer kleine werktuigjes, die wij tot de micro
lithen moeten rekenen. Dit zou kunnen wijzen op mesolithische
ouderdom, of althans mesolithische tradities, die ook in het
vroege Neolithicum wel doorgewerkt kunnen hebben. Ook de
brandhaardjes doen mesolithisch aan. Er zijn diverse derqelij
ke vindplaatsen in ons land onderzocht van die aard, Er is
evenwel tot nu toe geen uitsluitsel verkregen of wij hier te doen
kunnen hebben met een laat-mesolithische cultuurfase uit de
tijd dat reeds keramiek in gebruik was, dan wel met een vroeg
neolithische met mesolithische- - wellicht Tardenoisien -
tradities. Dit is mede de reden waarom voortzetting van het
onderzoek en uitbreidirrq van de opgravingsputten noodzake
lijk is. Deze voortzetting vindt thans plaats. Intussen wordt nog
rekening gehouden met de mogelijkheid.dat de brandhaardjes
inderdaad mesolithisch zijn uit een prekeramisch Mesolithicum
zelfs en dat het aardewerk neolithisch zou kunnen zijn en her
inrrert aan een oorspronkelijk iets hoger gelegen woortvlak dat
door een transgressie verstoord zou kunnen zijn. Er is enige
sedimentatie geweest in een vroege tijd, kort na het onbewoon
baar worden van de nederzetting, maar een deel van het sterk
gemagerde aardewerk ligt zodanig dat men welhaast aan direct
verbarrd denkt.
In de nabijheid van de bovengenoemde vindplaats komen

meer zandkoppen voor en er zijn reeds enkele vuursteenvond
sten gedaan, alhoewel nog geen tweede vindplaats hier kon
worden opgespoord. WeI werd een deel van de door de sloot
doorsrreden geul doorzocht, hetgeen evenwel geen nader resul
taat heeft opgeleverd.
De vindplaats 9 heeft wel vuursteen aan het licht gebracht,

maar daar is tot heden geen nederzettingsrest opgespoord. Vrij
uitgebreide verkenningen in de sectie M in Oostelijk Flevoland
vermochten slechts aan te tonen dat het vondstenmateriaal in
verstoorde situatie in de grond voorkwam. De oorspronkelijke
woonplaats meet dus door erosie gehee1verloren zijn gegaan
naar het zich laat aanzien en de ter plaatse aanwezige vuur-
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steen en eventueel andere resten moeten verplaatst zijn, zodat
dit thans wordt aangetroffen in kleine laagjes afbraakmateri
aal, die zich in het afzettingenpakket laten onderscheiden. Het
is bijzonder jammer dat het een en ander geen conc1usies orn
trent juiste vindplaats, woonsituatie, of wel ouderdom toelaat.
Vindplaats 10 in sectie G is veel gunstiger. Daar werd het

vorige jaar, naar aanleiding van wat aardewerkscherfjes, aan
het licht gekomen bij de bodemkarterirrq in het sloottalud, een
nader onderzoek verricht .. Bij het afsteken van de slootwand
kon een donkere zone van enige lengte worden waargenomen
in de oude zeeklei. In deze donkere baan kwamen fragmenten
aardewerk voor . .t:<:rwerd na een eerste verkenning tot een op
graving besloten, waarbij wij op het oog hadden een grond~
vlak open te leggen op het niveau van de donkere zone, rnede
op grond van het feit dat wij meenden in deze donkere klei
baan een oud woonvlak te moeten -herkennen. Ook dit lag op
een diepte van' omstreeks 5 m - NAP en maakte deel uit van
de oeverwal van een vrij aanzienlijke geul. In wezen, hoewel
dus gelijkenis aanwezig leek met de vindplaatsen op de rivier
duinen, is er toch wel een 'duidelijk verschil. Er deed zich bij
de opgraving een merkwaardige coincidentie voor. Op de
plaats was n.1. een boring verricht door de Afdeling Bodem
kartering en daarbij was een fragment van een mensenschedel
aan het licht gekomen', niet vee1 meer dan een kaakgedeeIte,
terwijl aanvankelijk niets wees op een begraafplaats. Toen de
bovenlaag verwijderd was vonden wij op een bepaald niveau
van de oude zeeklei een kristallijne stenen bijl van gutsachtig
type, met een smalletop. Het materiaal was dioriet, een zeer
hard gesteente. Er werden op hetzelfde niveau enkele scherf
jes aardewerk aangetroffen met versiering. Stellig behoorde
dit materiaal tot een bekercultuur, alhoewel niet met dit weini
ge materiaal zekerheid was te verkrijgen of het standvoetbeker
dan wel klokbekercultuur betrof. Het liet zich niet aanzien dat
wij, wat deze vondsten betrof, te doen hadden met een eigenlijk
woonvlak. Overigens lagen de vondsten van de genoemde don
kere zone gescheiden door een kleilaagje. De mensen van de
laat-neolithische bekercultuur moeten zich daarom na een over
stromingsfase, welke gekenmerkt is door de sedimentatielaag
boven de donkere band, hebben gevestigd op een klei-land
schap van de oeverwal. Men kan daarmee stellen dat het on-
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derste woonvlak ouder zal moeten zijn dan het jonge Neolithi
cum. De gutsvormige, spitstoppige bijl moet dus behoord heb
ben bij de overige jonq-neolithische resten.

In de kleilaag tussen beide vondstenlagen kwamen geen
artefact en .voor, In de donkere zone gravend evenwel werden
talrijke aardewerkscherven gevonden alsook vrijveel gecalci~
neerd been. Aanvankelijk meenden wij daarmee te doen te heb
ben met crematieresten in urn en, die later verstoord geraakten.
Het blijkt evenwel dat het verbrande beendermateriaal niet van
menselijke skeletten afkomstig is, maar van dieren, Daarmee
is het karakter van' voedse1resten bepaald. Het vaatwerk is
over het algemeen zeer fragmentarisch. Het betreft tal van
scherven waaronder er een betrekkelijk klein aantal versierd is.
De versiering is primitief, simpel aangebrachte nagelindrukken
op de rand en de schouder van de nog slappe klei heeft de be
langrijkste decoratie uitgemaakt. Wij zullen de enkele sierele
men ten die voorkomen niet in detail beschrijven. Genoeg zij
dat het overwegend grof gemagerde, zachtgebakken aarde
werk nog niet typologisch is onder te brengen in een van de
nu bekende culturen. Stelliq zal een uitvoerige nadere stu die
van het materiaal nodig zijn om te kunnerr uitmaken bij welke
cultuur verwantschap gevonden zal kunnen worden. In zekere
mate geldt dit evenzo voor de gevonden vuursteen. Er is heel
wat vuursteen aangetroffen, waaronder zich vele stukken be
virrden die bewerkingssporen vertonen, ontstaan door afslag of
anderzins. Een klein aantal werktuigen bevindt zich daar ook
bij. Er zal ook een nader onderzoek hiervan moeten plaatsvin
den, hetgeen nag niet geschiedde omdat de opgravingen nog
niet beeiridiqd en afgesloten konderr worden. Het onderzoek
wordt narnelijk nag voortgezet door uitbreiding van de opgra~
vingsput.

Bij het gevonden ske1etmateriaal bevinden zich ondermeer
resten van bevers, waarvan tanderr, kiezen en kaakfragmenten
bewaard zijn gebleven. Door deze dierresten is het landschap
wel duidelijk getypeerd. Immers de beyer behoort thuis in een
stromenlandschap, rijk aan bosjes en niet te zwaar hout, een
moerasgehied meest, dat mede door de activiteit van deze darn
menbouwende dieren is ontstaan.

Een eigenaardigheid tijdens de opqravirrqscampaqne was
dat er menselijke kiezen werden gevonden in de donkere, ver-
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moedelijk enigszins humusrijke zone, waarin ook scherven en
beenderen werden aangetroffen. Deze kiezen vertoonden zon
der uitzondering heel sterke slijtage op het kauwvlak. Deze
menselijke kiezen lagen verspreid in de woonlaaq, zorider dat
van enig verband met de overige vondsten sprake was. Men
moest dus wel denken aan een omstandigheid waardoor tan
den en kiezen tijdens de bewoningsfase verspreid geraakten.

Kort voor het voorlopig afsluiten van de opgravingscampag
ne, tegen het einde van het vorige jaar, kwamen cnkele mense
lijke skeletten aan het licht: drie schedels werden zichtbaar en
een schedelloos, maar overigens vrijwel cornpleet skelet. De
beenderen bevonden zich in een redelijke staat. Er werd niet
verder gegraven, daar de vrees gewettigd was dat wij met
voortzetting in vorstmoeilijkheden zouden geraken, waardoo.r
zowe1 de opgraving als de conservering van de vondsten min
der gunistig bemvloed zou worden. Het verschijnse1 van de
verspreid liggende losse kiezen kan wdlicht worden verklaard
door het feit dat het skelet, dat zonder schedel werd aanqetrof
fen, door de bewoners enige tijd na de begraving door graven
werd verstoord.

Het aangetroffen skeletmateriaal voor zover ontgraven en
blootliggend werd derhalve op speciale wijze, met grond en al,
na het aanbrengen van een verstevigingsmiddd in' de grond,
in een bekisting geplaa:tst en daarna werd de grond onder
deze gedee1ten weggesneden met een schuif, waardoor zowd
het complete skelet als de drie schede1s konden worden overqe
bracht naar het laboratorium op Schokland. Dit om nadere con>
servering en bestudering aldaar voor anthropologisch onder
zoek open te stellen. Menselijke skeletten van vroeq-neolithi
sche ouderdom zijn in een ge1ijkwaardige conditie in Neder
land nog vrijwel niet gevonden en de mogelijkheid om deze
tezarnen met de woonresten te dateren maakt het gehed van
een bijzondere betekenis. Laat vooralsnog het vaatwerk en de
werktuigen en scherpe datering op typologische gronden niet
toe, op grond van C l-l-onderaoek en pollenanalyse - respec
tievelijk radio-actieve koolstofbepaling en onderzoek van stuif
mee1korrels - is dit zeer weI moqelijk, waarmee een redelijke,
scherpe ouderdomsbepaling binnen het bereik moet komen.

De woonsituatie voor de mensen is uit de vondstomstandiq
heden goed afleesbaar: een stroomcever. een moerasachtig
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landschap buiten de stroomgeuL vermoedelijk rijk begroeid
met vochtminnende houtgewassen. Mogelijkheid voor vis sen en
jagen op en langs de stroom moet er volop zijn geweest. De
beyer was een der jachtdieren en werd dan ook gegeten. Maar
ook andere jachtbuit zal wel determineerbaar zijn uit de ge
calcineerde beentjes die verzameld werden op het woonvlak.
Het stuifmeelkorrelonderzoek dat nog zal worden uitgevoerd
zal tevens goede diensten kurmen bewijzen bij de beqripsvor
ming omtrent het levensmilieu, het klimaat en de plantengroei
tijdens de woonperiode.

Wat de voorlopige datering betreft gaan de gedachten ook
hier uit naar een wellicht zeer laat Mesolithicum of wel een
vroeg N eolithicum. Llitbreidinq en voortzetting van de opqra
ving en verder orrderzoek zal nader uitsluitsel moeten geven.

Vindplaats 11 ligt in hetzelfde milieu en gebied. Daar heb
ben nog slechts heel summiere verkenninqcn plaatsgevonden
door de opgravingsploeg van de Afdeling Oudheidkundig Bo,"
demonderzoek van de Rijkdienst voor de Ijsselmeerpolders,
van welke ploeg de Heer B. van Dalen de dage1ijkse leiding
heeft en de Heer H. van Veen de technische problemen ver
zorgt. Er vallen daarover thans nog weinig resultaten te ver
melden. Ook hier wordt zodra de tijd het toelaat het onder
zoek ter hand genomen.

Tenslotte is er nog een vindplaats 12, eveneens in het geu
lenlandschap, welke ook nog aan een nader onderzoek moet
worden onderworpen in sec tie G, niet zover van de uitvoeriger
beschreven plaats 10. De woonsituatie is daar blijkens een
eerste, vluchtige verkenning een oeverwal van een brede
stroomgeul, die deel uitmaakt van het gehele geulensysteem.
Of wij de datering van de bewoning gelijk mogen stellen met
de andere is de vraag, die slechts beantwoord kan worden,
wanneer genoegzaam materiaal ter plaatse verzameld wordt.
De mogelijkheid dat wij niet met dezelfde ouderdom te doen
hebben is ruimschoots aanwezig. Het weinige tot nu toe ver
zamelde aardewerk wijst althans min of meer in die richting.
Ook daar is de lage ligging van het vlak met vondsten weer
karakteristiek.

De prehistorische nederzettingen in het voormalige IJ sseldal
in de IJsselm~erpolders zijn thans dus uit meer dan een over-
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weging van grote betekenis. Niet aIleen is het van belang dat
zij ons een inzicht geven in de oude bewonirrqsqeschiedenis en
de culturen wellicht, die er zich in de loop van eeuwen hebben
gevestigd. Zij geven tevens enig houvast voor de dateringen
van de grondlagen van de sedimentatiegeschiedenis dus, met
centraal daarbij de forma ties van de oude zeeklei, die zo zeer
in de belarrqstellinq staan mede met het oog op de wordings
geschiedenis van westelijk Nederland. Oaarbij speelt de ge
omorfologie en vooral ook de geschiedenis van de niveauveran
deringen een be1angrijke rol. Plaatsen waar men ter staving
van hypothesen waarnemingen kan verrichten en gegevens
kan verzamelen omtrent de diepteligging van woonniveaus uit
Mesolithicum, Neolithicum of Bronstijd zijn schaars en zeker
wanneer men een bodemklink van betekenis min of meer kan
uitsluiten.

Wanneer wij dan bovendien nog de geIukkige ornstandiq
heid hebben van het vinden van anthropologisch belariqwek
kend skeletmateriaal en C14-bepaling en pollenanalyse moge
lijk zijn, zijn alle voorwaarden voor beIangwekkend onderzoek
met waarlijke mogelijkheid voor redelijke datering aanwezig.
Oit onderzoek nu zal zoveel mogelijk binnen niet te lange tijd
worden afgewerkt, waarmee wij tevens een hoofdstuk aan de
geschiedenis van het IJsselgebied hopen toe te kunnen voegen.

214


