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2  De opgravingen bij Swifterbant 

2.1  GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK 
 
Bij het graven van sloten en tochten bij de kavels G43 
en H46 in het net drooggevallen Oostelijk Flevoland 
kwamen prehistorische scherven te voorschijn die de 
aandacht trokken. Prehistorische bewoning op de 
voormalige bodem van de Zuiderzee op 5–6 m bene-
den zeeniveau was iets nieuws. Het duurde nog enige 
tijd voordat men zich realiseerde dat het hier – gezien 
het niveau – om een periode moest gaan van vóór de 
trechterbekercultuur, tijdens de overgang van een me-
solithische naar een neolithische levenswijze, in een 
interessante getijdendelta. 
 De bodemkundige afdeling van de Rijksdienst voor 
de IJsselmeerpolders (RIJP) heeft het gebied geolo-
gisch in kaart gebracht (Ente, 1976), waarna Hacque-
bord (1976) het gebied verder in detail heeft gekar-
teerd. Bij deze karteringen is een aantal nederzettings-
resten gevonden. In 1962 en 1967 zijn door de RIJP 
enkele proefopgravingen uitgevoerd onder leiding van 
G.D. van der Heide (Van der Heide, 1966). De opgra-
vingen zijn overgenomen door het Biologisch-
Archaeologisch Instituut (BAI) van de Rijksuniversi-
teit Groningen gedurende de jaren 1971–1978, onder 
leiding van J.D. van der Waals (Van der Waals & Wa-
terbolk, 1976). Op enkele plekken is in 1974–1976 ook 
gegraven door de Universiteiten van Michigan (Ann 
Arbor) en Wisconsin (Madison) onder leiding van R. 
Whallon en T.D. Price (Whallon & Price, 1976; Price 
1981). 
 De nederzettingen zijn benoemd met een S, van 
Swifterbant, en een nummer. Flevoland is ingericht in 
kavels, die door de RIJP ook benoemd zijn met een 
letter en een nummer. Per kavel hebben de vindplaat-
sen een nummer met een eigen tiental. Het systeem is 
in het begin niet altijd even consequent doorgevoerd. 
Zo is S1 op kavel H46, een rivierduin, later omge-
nummerd tot S21–23, omdat het niet om één bewo-
ningsplek ging maar om een aantal en zo ligt de oe-
verwalvindplaats S2 (op kavel G42) en S3 (op kavel 
G43). Op vijf rivierduinen zijn bewoningsresten ge-
vonden, terwijl op de oeverwallen negen vindplaatsen 
bekend zijn (fig. 1). De proefopgravingen van Van der 
Heide zijn verder afgerond en uitgebreid en op andere 
plaatsen zijn nieuwe opgravingen verricht. Enkele 
vindplaatsen zijn alleen bekend uit verkenningen en 
boringen.  

Alle vondsten zijn driedimensionaal ingemeten in 
plaats van ze per vierkante meter en per laag te verza-
melen. In eerste instantie zijn ook alle brokjes houts-
kool in de cultuurlaag ingemeten, maar daarvan is men 
al spoedig afgestapt. Sinds het tweede jaar van de op-
graving werd de grond nat gezeefd om ook de kleinste 
vondsten, zoals vuursteensplinters, viswervels, graan-
korrels, hazelnootdoppen, kralen, kiezen en dergelijke 
niet te missen. De klei van de oeverwallen is hiervoor 
eerst in een betonmolen wat ’vloeibaarder’ gemaakt. 
Daarnaast zijn grondmonsters genomen ten behoeve 
van botanisch en archeozoölogisch onderzoek. De 
vindplaatsen S3, S51, S4, S61 en de helft van S2 zijn 
op deze wijze opgegraven, evenals S11–13 en S23–24. 
 Deze methode is ook gevolgd om de nederzettingen 
onderling beter te kunnen vergelijken. Het lag in de 
bedoeling om met computerprogramma’s analyses van 
het gehele complex uit te voeren om enige structuur in 
de nederzettingen te kunnen traceren. Maar ervaring 
met computers was nog niet aanwezig. Men hoopte zo 
vragen van meer antropologische aard te beantwoor-
den, omdat de patronen in de teruggevonden materiële 
resten de maatschappelijke structuren zouden weer-
spiegelen. 
 De grote hoeveelheid materiaal van de vindplaats 
S3 vroeg om een uitwerking in teamverband, zodat per 
materiaalcategorie medewerkers werden gezocht om 
de gegevens verder uit te werken. Daarnaast zouden de 
resultaten van de deelnemers tot een geheel gecoördi-
neerd worden. Dit laatste is echter niet gebeurd. De 
volgende deelstudies zijn verschenen in het tijdschrift 
Helinium, in Palaeohistoria of elders: 
–  de opgravingen op de oeverwallen (Van der Waals, 
1977) 
–  de rivierduinen (De Roever, 1976; Whallon &  
Price, 1976; Price 1981).  
–  het onderzoek (Deckers et al., 1980). 
–  het botanisch onderzoek (Van Zeist & Palfenier-
Vegter, 1981; Casparie et al., 1977) 
–  het skeletonderzoek (Constandse-Westerman & 
Meiklejohn, 1979),  
–  het zoölogisch onderzoek (Clason & Brinkhuizen, 
1978; Zeiler, 1991, 1997),  
– bewerkt bot (Clason, 1978),  
–  vuursteen (Deckers, 1979, 1982),  
–  aardewerk (De Roever, 1979, 1986),  
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–  parasietenonderzoek (De Roever-Bonnet et al., 
1979) 
–  de enkele houten peddels (Casparie & De Roever, 
1993). 
Over de sieraden is een afstudeerscriptie geschreven 
door D. Kielman (1985), terwijl over het steenma-
teriaal zich tot nu toe niemand heeft gebogen. 
 
 
2.2  DE OEVERWALNEDERZETTINGEN:  
WERKWIJZE EN VONDSTCONDITIES 
 
De kreekoeverwallen bestaan uit blauwe klei waarin de 
nederzettingslaag zich als een donkere laag aftekent en 
blijken bewoonbaar te zijn geweest van ca. 4450–4000 
cal BC. Het was een aantrekkelijk gebied vooral voor 
visvangst en jacht op aquatisch wild. Door de gunstige 
omstandigheden is veel botmateriaal bewaard gebleven, 
wat op de rivierduinen veel minder het geval is. Men 
heeft zowel op de stevige oeverwal langs de grote geul 
als op de lagere oeverwallen bij het knooppunt van een 
kleine kreek en zijkreekjes gewoond. Deze oeverwal-
nederzettingen lijken door de grotere hoeveelheid 
scherven een ander karakter gehad te hebben dan die 
op de rivierduinen.  
 
De vindplaatsen S3,4, 5 en 6 
De vindplaatsen S3 en S4 liggen op oeverwallen bij 
een knooppunt van kreekjes. Vindplaats S3 ligt op de 
oeverwal van een kreek waarin een klein zijkreekje 
uitmondt (fig. 1, 2). Het systeem watert ongeveer 100 
m naar het noorden af in de hoofdgeul. De oostkant 
van de site is op een gegeven moment door de kreek 
geërodeerd, waarna deze weer is verschoven naar het 
oosten. Volgens Hacquebord (1976) is de kreek in een 
eerste fase veel breder geweest en in een latere fase 
versmald, waarbij de mond van de kleine zijkreek is 
dichtgeslibd. In de eerste fase is er alleen bewoning 
geweest op S3 bij de monding van de kleine zijkreek 
(fig. 2b). In de latere fasen, toen de kreek versmald 
was en de kleine zijkreek was dichtgeslibd, heeft men 
zowel op deze als op andere plekken rondom gewoond, 
onder andere op S4 en S31 (fig. 2c).  
 De vindplaats S3 is grotendeels opgegraven met 
uitzondering van het noordwestelijk deel. 14C-
dateringen van de nederzetting S3 liggen tussen 4450–
4000 cal BC (zie hoofdtuk 1, tabel 2). 
 In de vindplaats S4 heeft slechts een kleine proef-
opgraving van 2 x 8 m plaats gevonden. Van deze 
vindplaats zijn geen dateringen bekend. 
 S6 is een kleine uitbreiding van 2 x 8 m naar het 
zuiden van de werkput van S3 (fig. 4), waar de rand 
van de nederzetting van S3 werd bepaald en het begin 

van een afzonderlijke vondstconcentratie werd aange-
sneden. 
 S5 betreft een werkput van 5 m breedte, aanslui-
tend aan een werkput van vindplaats S3, dwars over de 
kreek aan de oostkant van de nederzetting. In deze 
werkput zijn de vondsten niet individueel ingemeten. 
Van groepen vondsten die bij elkaar in de buurt lagen, 
werden de gemiddelde coördinaten genoteerd en de 
diepte. Bovenuit de kreekvulling is afdekkend veen 
gedateerd op 3780–3660 cal BC wat een terminus ante 
quem betekent voor de bewoning. 
 In 1977 is een put in de zijkreek aan de noordkant 
van S3 gegraven met dezelfde methode als S5. De 
cultuurlaag duikt weg in de kleine zijkreek en de vond-
sten zijn langs de helling naar beneden gegleden. Ze 
komen voornamelijk uit de onderste donkere laag uit 
het diepste gedeelte, van 6,60–7,50 m –NAP. Hierbo-
ven bevond zich een vulling van blauwe klei en een 
vage, donkerder horizont, aansluitend op de cul-
tuurlaag. Dit betekent dat toen de kreek was dichtge-
slibd hier geen cultuurlaag is gevormd; er is alleen aan 
de kant wat bodemvorming opgetreden, maar er is 
geen afval terechtgekomen. 
 
De nederzetting S3 heeft een afmeting van ca. 15 x 35 
m. De lengte-as van de nederzetting loopt parallel aan 
de kreek, ongeveer in noordoostelijke richting. De 
cultuurlaag ligt op een hoogte van ca. 5,35 m –NAP tot 
6,25 m –NAP.  

Figuur 4: Werkputten van de vindplaatsen S3-5. Tekening:  
H. Fokkens & J.H. Zwier (uit: Deckers, 1980: fig. 17). 
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 Het meetsysteem loopt van zuid naar noord van 0 
tot 37 m (de zuid-noord coördinaat is verder aangeduid 
in Romeinse cijfers, dus van 0 tot XXXVII m) en van 
oost naar west van 0 tot 30 m, van 13 tot 30 m of van 
16 tot 21 m in oost-west richting (zie bijlage 1). De 
vindplaats is ingedeeld in vierkante-metervakken, 
aangeduid met een Romeins en een gewoon cijfer en in 
stroken van 1 m breedte. Van S3 werden vakken van 
een vierkante meter met de schep afgeschaafd, waarbij 
alle vondsten werden ingemeten. 
 Dit afschaven per vak gebeurde in lagen die in de 
eerste opgravingsput aangeduid zijn met niveau A en 
B. Om verwarring te voorkomen zijn in de volgende 
putten – toen een zeefroutine werd ingevoerd – de 
niveaus van 15 à 20 cm dikte F, G, H, I, K en L ge-
noemd. Dit had tot gevolg dat daarna voor de eerste 
put de corresponderende niveau’s F–K moesten wor-
den gereconstrueerd. Afhankelijk van de dikte van de 
cultuurlaag is wel of geen niveau H–I aanwezig. Bij 
niveau K en L gaat het vaak om een donkerder niveau 
in de klei, een oud oppervlak, waarin maar weinig 
vondsten en bewoningssporen zijn aangetroffen.  
 Nadat alle vakken tot dezelfde diepte waren ver-
diept, werd het gehele vlak geëffend. Ook deze vlak-
ken werden aangeduid met de letters F–L; (laag/niveau 
F ligt dus boven vlak F). Hoewel bij deze vlakken en 
niveaus zo goed mogelijk de helling van de cultuurlaag 
is aangehouden, zijn ze feitelijk willekeurige doorsne-
des door de cultuurlaag. De vlakken zijn alle getekend, 
palen en paalgaten zijn ingemeten en getekend op een 
palenkaart.  
 De jongere cultuurlaag, die op de oever van de 
kreek is gevormd en wordt afgedekt door de kreekvul-
ling, is in S3 te vinden tussen de 13 en 15 m-
coördinaten van het meetsysteem en meer naar het 
zuiden tussen de 11 en 13 m-coördinaten. Het diepe 
niveau dat tijdens de opgraving niveau K is genoemd, 
blijkt daar na uitwerking verward te kunnen zijn met 
de bovenkant van deze jongere laag op grote diepte, 
die als zodanig in het opgravingsvlak niet te herkennen 
was. 
 
Het terrein van vindplaats S3 waarop men heeft ge-
woond, is niet geheel vlak, hetgeen is te zien op een 
hoogtelijnenkaart die is gereconstrueerd aan de hand 
van het hoogste voorkomen van de vondsten (bijlage 
1). Er zijn twee topjes, één in het zuidelijk deel op  
5,35 m –NAP en één meer naar het noorden eveneens 
op 5,35 m –NAP. Het laagste punt tussen de twee top-
jes ligt op ± 5,60 m –NAP. Het terrein helt rondom af 
naar de kreken in het noorden en oosten en naar de 
kom in het westen. 

 De dikte van de cultuurlaag, bestaande uit donkere 
humeuze klei, varieert van 70–80 cm in de zuidelijke 
top, tot 40–50 cm in de noordelijke top, maar naar de 
komgrond wordt de laag dunner. Het bovendeel van de 
bewoningslaag is donker en vrij homogeen van kleur, 
terwijl in de onderste helft sprake is van gelaagdheid. 
Beide pakketten worden op de helling naar de kom-
grond duidelijk gescheiden door een blauwe-grijze 
kleilaag. Donkere laagjes worden afgewisseld met 
meer kleiige lagen, wat vooral naar de komgrond dui-
delijk wordt (Van der Waals, 1977: fig. 11). Dit laat 
zien dat de sedimentatie ten tijde van de vorming van 
de cultuurlaag doorging. Er zijn echter geen lagen of 
laagjes die over de hele site doorlopen. Ook in S4 is de 
cultuurlaag aan de onderkant gelaagd. De gelaagdheid 
vervaagt naar de noordelijke top. In sommige profielen 
is ongeveer 20 cm onder dit gelaagde pakket in de 
blauwe klei een andere, grijze band herkenbaar, bij-
voorbeeld in het X m-profiel op ± 6,25 m –NAP diepte 
(fig. 5). Deze band vertegenwoordigt een bodemvor-
ming in een eerdere fase in de ontwikkeling van de 
oeverwal. Sporadisch komt op dit niveau nog een 
haardje voor, zoals in vak XX–XXI/17/K, maar het 
niveau is verder zeer vondstarm. 
 De cultuurlaag bevatte veel vondsten van aarde-
werk, bot, steen en vuursteen. Daarnaast werden veel 
palen, paalgaten en haarden aangetroffen. Af en toe 
waren in het vlak afdrukken van bundels riet zichtbaar 
en lagen houtspaanders. Er is één scherf gevonden met 
een plak verdroogd riet er nog tegenaan. Waarschijn-
lijk heeft men bundels riet opgebracht als ’vloermat’ 
om op te wonen, zodat men minder last had van een 
vochtige ondergrond. Een aantal haarden is aangelegd 
op klei, omdat de ondergrond te nat was of om de 
rietmatten of vergelijkbaar materiaal te beschermen. 
Men heeft eerst een ronde plak klei opgebracht, waar-
op vervolgens gestookt werd. De klei is daardoor min 
of meer gebakken en verkleurd naar oranjetinten. Aan 
de randen kan de klei zich nog als een ongebakken, 
blauwe rand voordoen. Soms is ook de klei onder de 
aslaag nog geheel blauw, vooral in de noordelijke 
werkput. Dit wijst op een kortstondiger gebruik van de 
haard. Daarnaast zijn er haardjes zonder kleilens, die 
bestaan uit ronde asplekken met concentraties houts-
kool. In het profiel van vak XVI/17 zijn op een niveau 
van ca. 6 m –NAP asplekken waargenomen op bruine 
laagjes, die waarschijnlijk uit plantenmateriaal bestaan. 
Sommige asplekken kunnen het gevolg zijn van het 
schoonvegen van een bestaande haard. De palen en 
paalgaten zijn deels overblijfselen van hutjes of abri’s, 
deels hebben ze een andere functie gehad (zie para-
graaf 3.2). 
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De vindplaats S2 
De vindplaats S2 ligt op de grote oeverwal bij de 
hoofdgeul, op kavel G42. De oeverwal bestaat uit 
blauwe-grijze, compacte, gerijpte klei waarin de cul-
tuurlaag zich als een donkere plek aftekent. De site is 
langwerpig van vorm en ligt parallel aan de geul. Door 
boringen is de afmeting van de donkere verkleuring 
bekend. De totale lengte bedraagt ca. 45 m en de 
maximale breedte 24 m. Naar de kom toe wigt de cul-
tuurlaag uit in twee gescheiden laagjes: “a clear indi-
cation of high water during the period of -intermittent- 
occupation” (Van der Waals, 1977: p. 7). Houtskool 
uit de nederzetting is gedateerd op 4220–4040 cal BC, 
terwijl een skelet een te oude datering heeft opgeleverd 
(zie paragraaf 1.6 en tabel 2). 
 Er hebben proefopgravingen plaatsgevonden door 
de RIJP (Van der Heide, 1966), die daarna zijn uitge-
breid door het BAI (Van der Waals, 1977). De eerste 
werkputten zijn met de schep afgeschaafd en de vond-
sten zijn per vierkante meter verzameld en met een 
kruisje op de tekening aangegeven, per niveau van ca. 
10 cm. Daarna zijn er verschillende, op elkaar aanslui-
tende opgravingsputten uitgegraven (bijlage 9), waar-
bij men is overgegaan op het driedimensionaal inmeten 
van de vondsten en het zeven van de grond.  
 Buiten de nederzetting, op kavel G41, kwam bij 
het graven van een afvalputje een merkwaardige scherf 
naar boven (foto 5, De Roever, 1979: fig. 6, boven). 
De scherf behoort tot een late fase van Swifterbant- of 
tot Hazendonk-aardewerk (hoofdstuk 6) en dateert 
mogelijk uit een periode, toen de oeverwal alleen nog 
bij lagere waterstanden per boot bereikbaar was en als 
jachtplek/visplek heeft gefungeerd. 
 
Het is de vraag in hoeverre de vindplaatsen S3 en S2 
vergelijkbaar zijn of dat er sprake is van een verschil 
in karakter. Enkele verschillen zijn: 
– de vindplaats S2 is langer en breder, maar minder 
ovaal en meer peervormig. De totale oppervlakken van 
de nederzettingsplek zijn resp. 750 m2 voor S2 en 600 
m2 voor S3 (Van der Waals, 1977: fig. 2, 10),  
– de donkere cultuurlaag van S2 is veel dunner, 
slechts 20–25 cm, terwijl die van S3 in het centrum  
75 cm bedraagt, 
– in S2 is een grafveldje aangetroffen van negen be-
gravingen, min of meer op een lijn in de lengterichting 
van de oeverwal (Meiklejohn & Constandse-Wester-
mann, 1978), 
– bij S2 zijn geen palen en paalgaten aangetroffen, 
behalve een rijtje van acht dunne paaltjes (bijlage 9), 
– op S2 zijn geen haardjes aangetroffen, maar de 
cultuurlaag bevatte veel verspreide houtskoolbrokjes, 
– de hoeveelheid botvondsten te S2 is veel geringer, 

wat geweten kan worden aan slechtere conser-
veringsomstandigheden, 
– de hoeveelheid scherven van S2 is een derde van 
die van S3 (ca. 7 000 tegen ca. 20 000), terwijl het 
opgegraven areaal van beide vindplaatsen ongeveer 
gelijk is: resp. 425 m2 voor S2 en 400 m2 voor S3. 
 De oeverwal van S2 is groter en hoger dan die van 
S3 en bestaat uit compacte, gerijpte klei. De hoogte 
van de top van de cultuurlaag varieert van ca. 5,00 m 
–NAP in het noordelijke gedeelte, 5,20 m –NAP in het 
midden en 4,95 m –NAP in het zuidelijke gedeelte. De 
gelaagde structuur van de cultuurlaag, die voor S3 
kenmerkend is, ontbreekt hier. Waarschijnlijk was 
deze oeverwal ook droger en was het niet noodzakelijk 
grote pakketten riet en dergelijke op te brengen ’om 
droge voeten te houden’. Ook voor de haardplaatsen 
was het niet noodzakelijk een plakkaat klei aan te leg-
gen. Vuurtjes zijn waarschijnlijk gewoon op het maai-
veld gestookt, waarna de as verspreid is geraakt. In 
tegenstelling tot de mesolithische haardjes op de zand-
gronden zijn voor deze haardjes geen kuilen gemaakt. 
Als de vuurplekken van een vorig bezoek in het land-
schap herkenbaar zouden zijn gebleven, dan zouden 
deze plekken, wanneer men hier terugkeerde, opnieuw 
zijn gebruikt, wat archeologisch herkenbare vuurplaat-
sen zou hebben moeten opleveren. Aangezien dit niet 
het geval is, zijn de vuurplaatsen kennelijk overgroeid 
geraakt. Voor een andere mogelijkheid, verspoeling 
door hoog water in het winterseizoen, zijn in de profie-
len geen aanwijzingen te vinden. Er zijn geen grond-
sporen gevonden, op het rijtje paaltjes aan de komzijde 
na, ca. 5 m ten oosten van de graven (bijlage 9). 
 
Een opvallend fenomeen van vindplaats S2 is het graf-
veld in het noordelijke deel, bestaande uit negen gra-
ven van acht volwassenen en een kind, die tot op ge-
ringe diepte in de klei zijn ingegraven. Skeletresten 
waren nog aanwezig (Meiklejohn & Constandse-
Westerman, 1978). De onderkant van de grafkuilen ligt 
slechts 5–10 cm onder de cultuurlaag, alleen graf IX is 
iets dieper dan de andere graven. Het is de vraag of 
deze graven uit dezelfde fase stammen als de cultuur-
laag, 4220–4040 cal BC. De 14C-datering van het ske-
let van 4460–4340 cal BC wordt te oud geacht vanwe-
ge het reservoireffect (zie hoofdstuk 1). Alle graven, 
behalve het kindergraf, hebben een oriëntatie in de 
lengterichting van de oeverwal en liggen achter of 
naast elkaar. Graf V en VI zijn min of meer op de-
zelfde plek gelegen: óf het is een dubbelgraf, óf vrouw 
V is later op ongeveer dezelfde plek als man VI begra-
ven. Ook de graven II en III, en VIII en IX vertonen 
een kleine oversnijding, wat erop duidt dat er enige tijd 
tussen de begravingen is geweest (Deckers, 1979:





2  DE OPGRAVINGEN BIJ  SWIFTERBANT 
 

 25

fig. 4; Van der Waals, 1977: fig. 7). De ligging van het 
grafveld moet bekend zijn geweest, maar mogelijk 
waren de individuele graven niet goed meer zichtbaar.  
 Hoewel het graven in deze stevige klei geen ge-
makkelijke karwei is, en de grondwaterstand ook vrij 
hoog geweest zal zijn, lijkt het aan de ene kant on-
waarschijnlijk dat de mensen vroeger volstaan hebben 
met het grafkuilen van slechts 30 cm diepte. Aan de 
andere kant wilde men de doden niet in het water leg-
gen en is wel volstaan met een zeer ondiepe grafkuil. 
Overigens is een grotere diepte niet echt nodig, zeker 
niet als de opvulling werd verhoogd. 
 Van der Waals (1977: p. 11) geeft twee mogelijke 
verklaringen voor de geringe diepte van de graven. De 
eerste, die hij meteen weer verwerpt, is dat een deel 
van de cultuurlaag is weggeërodeerd in de Calais III-
fase, waarin de klei op de cultuurlaag is afgezet. Wate-
rerosie geschiedde vooral zijwaarts zoals bij de vind-
plaatsen S3 en S51 is gebleken. Hoewel wel enig – los 
liggend – materiaal zal zijn weggespoeld, lijkt er geen 
sprake van erosie van enige omvang, gezien het karak-
ter van de contactzone van de cultuurlaag en de klei 
van de Calais III-fase: deze is niet scherp maar “a thin 
but cloudy transition over a distance of ca. 0.05 m 
rather suggests gradual submerge and deposition of 
clay on a surface fixed by vegetation”.  
 Een tweede optie is, dat ten tijde van de bewoning, 
toen ook de begravingen hebben plaatsgevonden, net 
als in S3 plantenmateriaal is opgebracht. Dit planten-
materiaal is op deze relatief hoge oeverwal vrij snel na 
de bewoning verrot, waardoor de cultuurlaag nu dun-
ner is dan oorspronkelijk. In S3 zou het planten-
materiaal minder snel vergaan zijn, omdat deze oever-
wal lager is en natter en er meer klei is ingevangen bij 
overstromingen. Door de hogere ligging van de grote 
oeverwal van S2 was het niet echt noodzakelijk, maar 
wellicht wel aangenamer om op een laag plan-
tenmateriaal te wonen. 
 Aanwijzingen voor gelijktijdigheid zijn: begravin-
gen in de cultuurlaag, geen verschil in vulling van de 
graven en de cultuurlaag, geen afzetting van klei die de 
graven van de cultuurlaag scheidt, geen erosievlak of 
scheidingsniveau. Van een insteek van een graf is in 
het profiel niets te zien. In het horizontale vlak tekent 
zich geen grafkuil af. Bij graf VI lijkt aannemelijk dat 
het onderste niveau van de cultuurlaag al gevormd was, 
toen het graf gedolven werd. ”Anyhow, the implication 
is that graves were dug during, or even after, the peri-
od of (intermittent) occupation of the site and not as 
suggested by C14 dates, prior to it” (Van der Waals, 
1977. p. 11). In de verspreiding van de vondsten ko-
men de graven niet in beeld; er zijn geen ’ovale leeg-
tes’ in de vorm van een graf. De meeste scherven lig-

gen in een smalle strook van 4 à 5 m breedte en 25 m 
lengte. Deze strook loopt over de graven heen. Er zijn 
enkele vakken met meer dan 80 scherven per vierkante 
meter, zowel op/in een graf (graf VIII en IX) als naast 
een graf (graf V/VI en IX) en voorbij het grafveld, 
12 m meer naar het zuiden (bijlage 9). In de richting 
van de kom en in de richting van de geul neemt de 
vondstdichtheid geleidelijk af. De cultuurlaag ’trekt 
zich niets aan van de graven’. Ook bij de spreiding van 
het vuursteen is dit geconstateerd (Deckers, 1979).  
 Als de graven gelijktijdig zijn met de bewoning, 
dan zijn ze midden in de activity areas gegraven, dus 
in of naast de onderkomens, waarna de vorming van de 
vondstlaag op dezelfde wijze is doorgegaan. Ook zijn 
de graven dan niet ontzien. Er zijn slechts twee begra-
vingen boven elkaar die tezamen mogelijk een dubbel-
graf vormen, de overige liggen min of meer op een rij. 
De graven moeten dus toch aan het oppervlak als zo-
danig kenbaar zijn geweest. Bij twee graven, IV en VI, 
is sprake van smalle greppeltjes langs het graf. Als het 
de gewoonte was de doden in het nederzettingsterrein 
te begraven, waarom zijn er op de vindplaats S3 dan 
geen begravingen aangetroffen? 
 Mogelijk zijn de graven op de oeverwal van S2, 
toch in een (iets) eerdere fase aangelegd, bijvoorbeeld 
vanuit bewoning op het rivierduin van S61 of vanuit 
S3. De 14C-datering van het skelet mag dan wel te oud 
zijn, maar hoeveel precies is niet duidelijk (zie para-
graaf 1.4). Pas later, toen het grafveld in onbruik was 
geraakt en de graven niet meer zichtbaar waren, is men 
op deze plek gaan wonen en is de cultuurlaag gevormd. 
In de tussenliggende fase heeft er dan geen ophoging 
van de oeverwal meer plaatsgevonden, maar was deze 
vrij stabiel en begroeid. Volgens Van der Waals is dit 
onwaarschijnlijk en had er een horizont zichtbaar moe-
ten zijn. De stratigrafische problematiek is hoofdpunt 
van aandacht geweest tijdens de opgraving dus het 
missen hiervan is niet te wijten aan ’een over het hoofd 
zien’ van de opgravers. Lanting & Van der Plicht 
(1995/1996) zijn overtuigd van gelijktijdigheid van de 
begravingen en de nederzetting, Deckers (1979) en De 
Roever (dit proefschrift) niet. 
 Er lijkt sprake van een grafveldje waar men vanuit 
een woonplaats in de omgeving zijn doden begroef en 
waarbij de graven min of meer duidelijk zichtbaar 
waren. Misschien heeft men eerst het zuidelijke deel 
van de vindplaats S2, waarvan geen 14C-dateringen 
bekend zijn, bewoond en het noordelijk deel als graf-
veld gebruikt en is later de bewoning verschoven of 
uitgebreid naar het noordelijk deel. Meiklejohn & 
Constandse-Westermann (1978) berekenen de duur 
van het grafveld tussen 11,4 en 50 jaar bij een groeps-
grootte van 20 à 50 personen en bij een bewoning het 
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gehele jaar rond. Dit laatste uitgangspunt lijkt me niet 
juist. Het is bovendien nog maar de vraag of iedere 
overledene van de groep er begraven ligt. 
 De begravingen bij Swifterbant in S2 en op de 
rivierduinen kunnen we plaatsen in dezelfde traditie als 
die bekend is van het Deense Mesolithicum, speciaal 
de Ertebølle-periode. Ook daar worden de begravingen 
op de nederzettingsterreinen gevonden. Er zijn sites 
met graven in parallelle rijen maar ook sites met 
slechts een enkel graf. De graven moeten aan de op-
pervlakte herkenbaar zijn geweest. Het is echter lang 
niet altijd duidelijk of de graven contemporain zijn met 
de bewoning of dat sommige graven uit een eerdere 
fase afkomstig zijn (Albrechtsen & Petersen, 1976). 
Kannegaard Nielsen & Brinch Petersen (1993, p. 77) 
komen tot de conclusie: “that people were buried whe-
re they lived and died”. 
 
De vindplaats S51 
De vindplaats S51 ligt, net als S2, op de grote oever-
wal langs de hoofdgeul. De helft van de nederzetting is 
door de geul weggeërodeerd. De top van de oeverwal 
bereikt hier een hoogte van ca. 5,20 m –NAP en de 
cultuurlaag bezit aan de top een dikte van ca. 25 cm. 
Er is een strook van 5 x 25 m opgegraven, waarin twee 
vondstconcentraties zijn te herkennen. Evenals op S2 
waren ook op deze plek geen haardjes, paalgaten of 
andere grondsporen te vinden. Wat betreft de artefac-
ten verschilt deze vindplaats niet van de andere oever-
walnederzettingen. 
 
 
2.3  DE NEDERZETTINGEN OP DE RIVIERDUINEN 
 
De rivierduinen zijn vanaf het vroege Mesolithicum 
bewoonbaar geweest. De top van de duinen, op ca. 
4,20 m –NAP, zijn in 3600–3200 cal BC overgroeid 
geraakt met veen, zodat deze ongeschikt werden voor 
bewoning. 14C-dateringen van zowel de vroege als late 
mesolithische bewoning, als ook van de potscherven, 
getuigen van een bewoning in verschillende fasen. Het 
probleem is deze fasen te scheiden. Ook in de duinsites 
zijn begravingen aangetroffen waarin resten van ske-
letten nog aanwezig waren, waarvan enkele vrij com-
pleet (Meiklejohn & Constandse-Westerman, 1978). 
Waarschijnlijk behoren deze bij de jongste fase van 
4350–4100 cal BC. Als de skeletten bij de eerdere fase 
van 5300–5200 cal BC zouden behoren, dan zouden ze 
meer dan duizend jaar in droog zand hebben gelegen, 
wat gezien de ervaringen met begravingen in de Drent-
se zandgrond, een lijksilhouet had kunnen opleveren 
maar geen botmateriaal. Er is aardewerk uit de jonge  
 

fase, maar theoretisch is het mogelijk dat een deel van 
het aardewerk uit een eerdere fase stamt. 
 
De vindplaatsen S11–S13 
Op kavel H34 ligt een min of meer zuidwest-noordoost 
gericht duin. Daarin zijn in de jaren 1976–1978 drie 
sleuven gegraven: S11, S12 en S13, door de Universi-
teiten van Michigan, Ann Arbor, en Wisconsin, Ma-
dison (Whallon & Price, 1976).  
 Vindplaats S11 is een kleine verhoging aan het 
noordoostelijke einde van het duin waarover een sleuf 
van 15 x 35 m is uitgegraven. Het bodemprofiel van 
het duinzand was daar grotendeels nog aanwezig, al-
leen op het hoogste deel was iets van de A1-horizont 
afgeërodeerd. 
 In totaal zijn ca. 15 000 artefacten gevonden die 
over het hele gebied verspreid lagen. De vondsten 
bestonden voornamelijk uit vuursteen (ca. 7 000), 
houtskool, wat scherven (in totaal 283) en een enkel 
botfragmentje. Aan grondsporen zijn veel kuilen en 
haardjes gevonden en één graf met skeletresten. De 
haardjes zijn in de bovenste bodemlaag niet zichtbaar 
door uitloging van het zand. De vondsten worden bo-
ven in de A-horizont tot onder in de B-horizont ge-
vonden, maar in sommige delen is de diepte waarop de 
vondsten lagen groter dan in andere delen. In deze 
delen is te zien dat het aardewerk alleen in de hogere 
lagen wordt gevonden (Whallon & Price, 1976: p. 226).  
 Tot voor kort waren twee 14C-dateringen bekend 
van deze vindplaats tussen 5310–5150 cal BC (Whal-
lon & Price, 1976). Whallon en Price stelden dat er 
geen aanwijzingen zijn voor meerdere bewoningsfasen 
op grond van een homogene, horizontale spreiding van 
de scherven tussen de andere vondsten en van het feit 
dat er geen oversnijdingen zijn geconstateerd bij de 
kuilen en haardjes. Dus ook het aardewerk moest van 
deze ouderdom zijn. Het lijkt aannemelijk dat het aar-
dewerk van een jongere ouderdom is en analoog aan 
de situatie op S61 tussen 4300–4200 cal BC gedateerd 
moet worden. Ook het skelet dat op deze vindplaats is 
gevonden, zal bij deze jongere fase behoren (De Roe-
ver, 1986). Een 14C-datering van kookresten van een 
scherf bevestigt dat er aardewerk, in elk geval één pot, 
tot een jongere fase behoort: 4340–4220 cal BC. 
 Het duinzand op deze vindplaats ligt op het hoogste 
niveau op 4,90 m –NAP en helt in de werkput af tot 
5,75 m –NAP. Dit niveau werd door de zeespiegel ca. 
4100 cal BC bereikt en rond 3800 cal BC is ook het 
hoogste deel door veengroei niet meer bewoonbaar.  
 S12 is een sleuf van 2 x 60 m in de lengterichting 
over de top van het duin, nu op ca. 4,60 m –NAP. De 
oorspronkelijke top was geheel verdwenen en de 
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bodem was daar volledig weggeërodeerd tot onder de 
B-horizont. In het erosielaagje tussen het duinzand en 
de Almere-afzettingen werden alleen verspoelde vuur-
steentjes aangetroffen. Het weinige vuursteenmateriaal 
was verweerd en verspoeld, bovendien lag het materi-
aal niet meer in situ, zodat geen verder onderzoek is 
uitgevoerd. 
 De sleuf van S13 loopt in het zuidwestelijke ge-
deelte, dwars op het duin van de top tot op de helling. 
De afmetingen bedragen 2 x 50 m met aan de zuidkant 
een paar meter verbreding. Een min of meer intact 
bodemprofiel was alleen in het uiterste zuiden van de 
put aanwezig. Er zijn wel bewoningsresten aangetrof-
fen met eenzelfde karakter als die van S11, maar aar-
dewerk is er niet gevonden. Het vuursteen heeft een 
volledig mesolithisch karakter. 
 
De vindplaatsen S21–24 
Op het duin op kavel H46 hebben in verschillende 
jaren opgravingen plaatsgevonden: in 1962–1966 door 
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad 
(Van der Heide, 1966); in 1971–1973 door het Biolo-
gisch-Archaeologisch Instituut, Groningen (De Roever, 
1976) en in 1976 door de Universiteit van Wisconsin, 
Madison (Price, 1981). Het duin loopt eerst ongeveer 
in west-oostrichting en gaat dan met een bocht verder 
in noordelijke richting. De vindplaats S21 ligt op een 
topje in het noordelijk deel. In het westelijk gedeelte 
ligt een iets hoger topje met de opgravingen van S22, 
S23 en S24. Hoewel hier een verschillende nummering 
is gehanteerd, gaat het in feite om eenzelfde bewo-
ningsplek. 
 Op de toppen zijn de A- en B-horizont weggeëro-
deerd, maar zij zijn op de flanken nog aanwezig. Het 
huidige niveau van het zand in de toppen bereikt een 
hoogte van ca. 4,50 m –NAP, maar de oorspronkelijke 
hoogte zal 3,75 à 4,0 m –NAP hebben bedragen (Price, 
1981; De Roever, 1976). Tussen de Almere-afzet-
tingen en het duinzand daar bevindt zich een erosie-
laagje van verspoeld zand van 3–5 cm dikte. De veen-
groei op het duinzand op een niveau van 6,15 m –NAP 
is gedateerd op 4500–4360 cal BC (Ente, 1971; 1976). 
Beneden dit niveau kan na die datum niet meer zijn 
gewoond. De toppen van de duinen, die 1,5 à 2 meter 
hoger zijn, en omringd waren door veengebieden, 
waren dan nog wel bewoonbaar. 
 In de opgravingen op dit duin zijn veel haardjes 
gevonden, enkele onduidelijke kuilen en begravingen 
waarin skeletresten waren bewaard gebleven. Verder 
wordt het zand doorsneden door beestengangen en 
holen (Price, 1981; De Roever, 1976). De vondsten 
bestaan voornamelijk uit vuursteen met daarnaast aar-
dewerk. Steen en botfragmenten vormen een uitzonde-

ring. De duinen zijn in verschillende fasen bewoond 
geweest.  
 
S23 is een werkput van 25 x 6 m grootte, die zich uit-
strekt van de top van het duin over de noordflank tot 
5,30 m –NAP. De meeste vondsten zijn op de helling 
van het duin gedaan, terwijl de geërodeerde top vrijwel 
vondstloos is. Wel zijn daar haardjes en één graf aan-
getroffen. Het graf ligt in het verlengde van de rij gra-
ven van S22 en heeft dezelfde oriëntatie. Slechts 1,7% 
van de vondsten bestaat uit aardewerk (41 scherven), 
het merendeel, 96,5%, bestaat uit vuursteen (Price, 
1981: p. 92). De scherfjes zijn in de hogere niveaus te 
vinden. In het erosielaagje is geen aardewerk gevon-
den, wel vuursteen in secundaire positie.  
 Uit het profiel is volgens Price op te maken dat er 
ten minste twee bewoningsfasen zijn geweest, terwijl 
het graf pas na de formatie van de bodemprofielen is 
gedolven, mogelijk in de fase die gelijktijdig valt met 
de bewoning op de oeverwallen. Er is één haardje 
gedateerd: 5220–5080 cal BC. In deze haard bevond 
zich één scherfje, maar het is niet uit te sluiten dat dit 
daar door verplaatsing terecht is gekomen (Price, 1981: 
p. 95). Mogelijk is er ook een bewoningsfase te corre-
leren met de vondsten op S22, gedateerd op ca. 5700 
cal BC.  
 Het gedateerde haardje met scherfje lag gedeeltelijk 
onder het graf. Citaten uit het dagrapport: “Surroun-
ding soil: disturbed and notted. Dark fill of the feature 
was overlain by grey soil. This was due apperently to 
grave fill that had been washed over feature. As white 
sand lenses separated these two areas, we assumed the 
action that formed the erosion layer may have had 
something to do with it. Zilka thinks the hearth was 
built immediately before grave. Janet thinks that more 
time elapsed then due to white sand lenses”. Ik denk 
dat Janet gelijk heeft en dat het graf bij de jongste fase 
behoort, zoals ook het scherfje, dat door secundaire 
verplaatsing in de haardkuil is terechtgekomen. 
 Van S23 zijn de kookresten van een scherf geda-
teerd op 4320–4000 cal BC. Strikt genomen is dus 
slechts één pot gedateerd, hetgeen niet betekent dat al 
het aardewerk van deze ouderdom is. Dat was de reden 
voor Van der Waals om de verzamelde kookresten van 
een aantal scherven van de vindplaats S22, die theore-
tisch uit verschillende perioden afkomstig zouden 
kunnen zijn, destijds niet te laten dateren. 
 
S24 is een werkput van 2 x 4 m op de helling naar het 
noorden toe in het verlengde van S 23. Het zand ligt 
daar op een niveau van 8,40 m –NAP. In het duinzand 
zijn alleen vuursteenvondsten gedaan. Volgens de 
curve van de zeespiegelstijging van Van de Plassche 
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zal het grondwater het peil van 8,40 m –NAP om-
streeks 6150 BP (5050 cal BC) hebben bereikt, waarna 
op deze diepte veenvorming plaats vindt en er geen 
bewoning meer mogelijk is. Als op S23 aardewerk 
geassocieerd zou zijn met de 14C-datering van 6240 BP 
dan zou ook op dit niveau aardewerk te verwachten 
zijn, maar het is daar niet gevonden.  
 
De werkputten van S22 zijn op de westelijke duinflank 
naast S23 gegraven, aan weerszijden van de bermsloot. 
In deze werkputten helt het duinzand van ca. 4,50 m  
–NAP in het oosten tot ca. 5,75 m –NAP in het westen. 
In het bovenste duinzand en het erosielaagje op het 
laagste, meest westelijke deel van de helling werden 
ongeveer 500 scherven gevonden, de meeste reeds in 
1962–1966 bij het onderzoek van Van der Heide. Ze 
lagen waarschijnlijk in secundaire positie. Een haard, 
gedateerd op 5750–5670 cal BC moet een oudere be-
woningsfase vertegenwoordigen (De Roever, 1976). 
Juist het type aardewerk van deze vindplaats, met een 
geruwde wand, lijkt voor de nederzettingen bij Swif-
terbant een jongere ontwikkeling te zijn (zie hoofdstuk 
4). Deze fase is hier niet door de dateringen van de 
haardjes vertegenwoordigd en dateringen van kookres-
ten van het aardewerk zijn niet voorhanden. 
 In het oostelijk gedeelte liggen vijf graven op een 
niveau van 4,77–5,14 m –NAP en een losse schedel. 
De graven liggen min of meer in een rij achter en naast 
elkaar en zijn ongeveer oost-west georiënteerd, even-
wijdig aan de as van het duin.  
 
De werkputten van S21 zijn in de noordelijke top aan 
weerszijden van de kavelsloot gegraven, met afmetin-
gen van 5 x 18 m en 15,5 x 19 m. Er zijn twee haardjes 
gedateerd: ca. 6500 en 5500 cal BC (De Roever, 1976). 
Naast een grote hoeveelheid vuursteen is er slechts een 
bescheiden hoeveelheid aardewerk (40 scherven) aan-
getroffen. Er zijn vijf graven met skeletresten aange-
troffen op een niveau 4,45–4,95 m –NAP. Deze liggen 
niet geordend en vertonen geen uniforme oriëntatie. 
Eén grafkuil wordt licht aangesneden door een andere. 
Daarnaast zijn er enkele geïsoleerde schedelresten 
aangetroffen. Op grond van de vergankelijkheid van 
botmateriaal in zandgrond zullen deze skeletten uit een 
jongere fase dan de haardjes moeten stammen. Moge-
lijk behoort ook het aardewerk bij een jongere bewo-
ningsfase. Enige relatie tussen graven en aardewerk 
kan niet worden uitgesloten. 
 
De vindplaats S61 
Op de vindplaats S61 op kavel G76 is in 1978 door het 
Biologisch-Archaeologisch Instituut een strook van ca. 
3 x 14 m opgegraven vanaf de duintop hellingafwaarts. 

In de noordelijke helft is de put met 2 m verbreed. In 
de zuidelijke helft van de werkput ligt het hoogste punt 
van het duinzand op 4,70 m –NAP, naar het noordwes-
ten helt het af tot ca. 6,10 m –NAP.  
 In het lage noordelijk deel zijn onder de latere Al-
mere-afzettingen een aantal lagen onderscheiden: een 
jongere afdekkende, grijze kleilaag (L), waaronder een 
kleiig-venige vegetatielaag (K), een zandige vegetatie-
laag (A) en een donkere zandige laag met plantenres-
ten (B), de oorspronkelijke A1-horizont van het pod-
solprofiel. Hieronder ligt licht duinzand van de uitge-
loogde A2-horizont (C). De lagen zijn niet scherp te 
onderscheiden maar gaan geleidelijk in elkaar over. De 
kleilaag en de kleiig-venige vegetatielaag wiggen naar 
de top uit waar het oorspronkelijke bodemprofiel 
grotendeels bewaard is gebleven.  
 Deze lagen demonstreren dat het duin voortdurend 
vochtiger is geworden, waardoor de plantenresten voor 
een deel bewaard konden blijven. Het duin werd over-
spoeld door kleiig water, waarbij in eerste instantie de 
vegetatie de sedimentatie kon bijhouden, daarna werd 
de kleilaag afgezet. In de kleiig-venige vegetatielaag 
(K) bevinden zich enkele veenkluiten die niet door klei 
zijn omgeven, wat wijst op erosie vóór de afzetting 
van de kleilaag (L) waarbij een deel van de venige laag 
is geërodeerd. De kleilaag (L) bevat geen verspoeld 
veenslik, wat wijst op een zeer kortstondige sedimen-
tatie, waarbij wel veenkluiten meespoelden maar het 
veenslik niet in suspensie kwam. Het niveau van de 
kleilaag ligt op ongeveer 5,50–5,25 m –NAP en dat 
van de kleiige-vegetatielaag op ongeveer 6,10–5,35 m 
–NAP. De zeespiegel stijgt tussen 5500 BP–5000 BP 
(4350–3800 cal BC) van een niveau van ca. 6,10 m  
–NAP naar 5,25 m –NAP (hoofdstuk 1, tabel 1). 
 
Het vondstmateriaal is driedimensionaal ingemeten en 
zo goed mogelijk verzameld per onderscheiden bo-
demlaag. In het horizontale vlak was het onderscheid 
tussen de lagen echter niet altijd even goed herkenbaar 
en daardoor kan bij een vondst een foutieve laag zijn 
genoteerd.  
 De vondsten van vindplaats S61 bestaan hoofdza-
kelijk uit vuursteen en aardewerk. Daarnaast is een te 
verwaarlozen aantal steen- en botfragmentjes gevon-
den. Uit het hogere, zuidelijke deel van de werkput 
komt slechts een gering aantal vondsten, voornamelijk 
uit de A1-horizont (25 scherven en 26 vuursteenvond-
sten). Het merendeel is gevonden op de helling van het 
duin in de noordelijke helft van de werkput en is daar 
voornamelijk afkomstig uit de bovenste lagen: enkele 
uit de kleilaag (L), het merendeel uit de kleiig-venige 
vegetatielaag (K), de zandig-venige vegetatielaag (A) 
en het vegetatiehoudend zand (B), in totaal ca. 180 
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scherven. Mogelijk ligt een deel van de scherven niet 
in situ maar is van een hoger punt afgegleden. 
 Het niveau waarin aardewerk wordt gevonden, ligt 
in het algemeen hoger dan dat waarin vuursteen wordt 
aangetroffen. Het vuursteen kent een diepere versprei-
ding. De kleilaag heeft geen vuursteen opgeleverd. Het 
wordt in mindere mate in deze bovenste lagen samen 
met aardewerk aangetroffen (ca. 195), terwijl het 
grootste deel van de vuursteenvondsten (ca. 465) af-
komstig is van het onderliggende lichte duinzand (C), 
waar geen aardewerk meer wordt aangetroffen. Dit 
betekent dat een flink deel van het vuursteen een hoge-
re ouderdom moet hebben dan het aardewerk. 
 Van dit duin zijn drie houtskooldateringen bekend 
(hoofdstuk 1, tabel 2). Een neolitische fase, min of 
meer gelijktijdig met die van de oeverwallen, wordt 
gedateerd tussen 4450–4260 cal BC. Het aardewerk 
zal tot deze fase behoren. De mesolithische bewoning 
wordt gedateerd rond 5250–5080 cal BC. Het vuur-
steen draagt een mesolithisch karakter (Deckers, 1982) 
en kan grotendeels bij deze mesolithische fase behoren, 
maar zal voor een kleiner deel uit de jongere fase 
stammen.  
 
Conclusie over de bewoning op de rivierduinen 
Door de ogenschijnlijke associatie van aardewerk met 
haardkuilen werd aangenomen dat de dateringen van 
het houtskool uit die haarden ook het aardewerk da-
teerden. De dateringen van kookresten van scherven 
geven evenwel een significant jongere datering. Dit 
sluit echter in principe niet uit dat een deel van het 
aardewerk wel ouder is. De stratigrafie op de vind-
plaats S61 maakt de associatie van aardewerk met 
bewoning rond 5300–5200 cal BC echter buitenge-
woon onwaarschijnlijk. 
 De kleine, ronde haardkuilen zijn exclusief geda-
teerd in de periode van 5300–5200 cal BC, ruim vóór 
de neolithische bewoningsfase van 4400–3700 cal BC. 
Enerzijds was in die tijd de grond reeds zo vochtig 
vanwege de hoge grondwaterspiegel dat het niet meer 
mogelijk was – of niet handig – om kuilen te graven 
voor de haardjes, anderzijds lijkt het in die tijd niet 
meer gebruikelijk dergelijke haardkuilen te maken. Als 
er vuur aan het oppervlak werd gestookt, is daarvan 
geen houtskool voor datering bewaard gebleven. Van-
wege de afwezigheid van graafactiviteiten in deze 
periode zijn er geen oversnijdingen in de grondsporen 
te vinden. De nederzettingsresten uit alle fasen liggen 
in hetzelfde gebied en valt de verspreiding van de 
weinige aardewerkscherven in hetzelfde areaal als de 
verspreiding van het grotendeels oudere vuursteen. 
 De grafkuilen liggen op een niveau van ca. 4,50 m  
–NAP tot 5,25 m –NAP. Dit niveau krijgt last van 

wateroverlast rond ca. 4000 cal BC en is ongeveer in 
ca. 3350 cal BC geheel met veen overdekt. Het belang-
rijkste argument om de graven in de jonge, neolithi-
sche periode te dateren, is het feit dat in de graven 
skeletmateriaal bewaard is gebleven. 
 
 
2.4  AARD VAN DE BEWONING 
 
Op grond van bovenstaande gegevens kunnen enkele 
uitspraken worden gedaan over de aard van de bewo-
ning op de rivierduinen en de oeverwallen. De struc-
tuur van de bewoningslaag van de oeverwalvindplaats 
S3 en de vondsten duiden op bewoning met een niet-
permanent karakter. De bewoners zijn geregeld naar 
dezelfde plek teruggekeerd om er te vissen en te jagen. 
Daarnaast is op beperkte schaal sprake van veeteelt. 
Akkerbouw ter plaatse staat nog steeds ter discussie. 
Op verschillende nederzettingen zijn begravingen 
aangetroffen. 
 Op de rivierduinen is sprake van een veel langer 
bewoningstraject: allereerst een zuiver mesolithische 
bewoning en aan het einde een bewoning uit dezelfde 
periode als die op de oeverwallen. Aanwijzingen voor 
landbouw op deze sites zijn niet gevonden. De gerin-
gere hoeveelheid scherven – voor zover dit niet het 
gevolg is van slechtere conserveringsomstandigheden 
– is mogelijk een afspiegeling van een reeks distincte, 
korte gebruiksmomenten. Ook valt te denken aan een 
ander gebruik van deze plekken. Naar analogie van de 
vondst van de pot en geweien bij Bronneger (Kroezen-
ga et al., 1991), zou men kunnen denken aan een meer 
rituele betekenis.  
 
Een punt van discussie is in welke seizoenen men in 
dit gebied heeft gewoond. Uit de botresten van de 
vindplaatsen op de oeverwallen is duidelijk dat men 
daar in de zomer vertoefd heeft. Volgens Ente is het 
gebied ’s winters te nat voor bewoning, maar Zeiler 
(1991, 1997) vond in de botresten schaarse aanwijzin-
gen voor jacht en slacht in het winterseizoen.  
 Als men ergens in het gebied van de Swifterbant-
sites graan heeft verbouwd, moet men al in het voor-
jaar zijn aangekomen om het graan te zaaien. Een 
aanwijzing voor graanverbouw in het poldergebied in 
deze periode van rond 4300 cal BC vormt het voorko-
men van spaarzaam Cerealia-pollen in een monster 
nabij Lelystad en bij Tollebeek, mits dit niet verward 
is met pollen van zandhaver (hoofdstuk 1). Het is niet 
uitgesloten dat het graan is meegenomen of verkregen 
door uitwisseling. De hazelnootdoppen en een appeltje 
wijzen op een verblijf in de herfst. De vondst van en-
kele peddels wijst op gebruik van kano’s, maar het is 
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niet duidelijk of men alle bezittingen, zoals beesten en 
huisraad, per kano vervoerd heeft. 
 De vindplaats S3 is de enige plek met resten 
van ’onderkomens’ (zie hoofdstuk 3). Palen en paalga-
ten van kleine palen duiden op hutten of abri’s. Duide-
lijke plattegronden zijn er niet van te maken, maar wel 
lijken verschuivingen op te treden, wat duidt op repa-
ratie en herbouw op vrijwel dezelfde plek. Te denken 
valt aan hutten waar men ook uitrusting, zoals aarde-
werk, achterliet voor gebruik in het volgende seizoen. 
Ook haardplekken blijken iedere keer op vrijwel de-
zelfde plek opnieuw te zijn aangelegd (zie hoofdstuk 
3).  
 Als men hier niet in de winter heeft gewoond, blijft 
de vraag: waar dan wel? Op de pleistocene, hoge 
zandgronden – bereikbaar vanuit dit gebied via rivie-
ren stroomopwaarts – zijn slechts enkele losse vond-
sten bekend die duiden op aanwezigheid van Swifter-
bant-mensen (zie paragraaf 6.2). Andere mogelijkhe-
den zijn de iets hogere gronden in de Noordoostpolder 

zoals kavel P14 (Ten Anscher et al., 1993), misschien 
ook de duinenreeksen aan de kust die verdwenen zijn. 
 
Sommige vondsten geven aanwijzingen voor contacten 
met veraf gelegen gebieden. Vaak werd barnsteen 
gezien als een aanwijzing voor contacten met het 
Oostzeegebied en Denemarken. Barnsteen wordt in het 
Mesolithicum en Neolithicum vooral gebruikt voor 
kralen. Het komt van nature voor in de kustgebieden 
van de Noord- en Oostzee, maar ook in Nederland kan 
men barnsteen aan het strand vinden en in de opge-
stuwde tertiaire kleien in de Overijsselse stuwwallen 
(Waterbolk, 1991). Zelfs grote brokken hoeven niet 
van ver te komen getuige een vondst bij Urk, waarvan 
Nicolaas Witsen in de 17e eeuw melding maakt 
(Spronsen, 1977). Een stenen geslepen bijl van amfi-
boliet geeft meer houvast. Deze gesteentesoort moet 
uit Duitsland afkomstig zijn. Bij één skelet is een han-
gertje van git gevonden, dat afkomstig kan zijn uit het 
kustgebied van Noord-Frankrijk (Deckers, et al., 1980).  




