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4   Het aardewerk van de Swifterbant-sites  

4.1  INLEIDING 
 
Gelijkenis in vormen, versiering en techniek van aar-
dewerken potten op min of meer gelijktijdige sites in 
een welomschreven gebied suggereren dat de ma-
kers/maaksters ervan deel uitmaken van een culturele 
eenheid. Aardewerk kan gebruikt worden voor de ma-
teriële expressie van verschillende vormen van identi-
teit: die van de sociale gemeenschap of geleding waar-
toe de makers/gebruikers behoren. Als zodanig is aar-
dewerk onderworpen aan de sociale dynamiek van 
verandering. Heersende conventies en tradities ont-
moedigen individualiteit en vernieuwing (May & 
Tuckson, 1982). Ook de aard van het materiaal en het 
productieproces veroorzaken een conservatisme. Bij 
het pottenbakken bestaat grote kans dat er iets mis gaat. 
Vóór men van de oude vertrouwde techniek afwijkt, 
zal men eerst van de nieuwe methoden overtuigd moe-
ten raken (Franken, 1971; Foster, 1965). Is het al of 
niet toegestaan om te experimenteren en hoe groot is 
de wil daartoe?  
 Potten die niet passen binnen de heersende aarde-
werktraditie, worden beschouwd als ‘handelsproduc-
ten’ of geschenken. Veranderingen in de aardewerk-
traditie kunnen wijzen op contacten met en invloeden 
van andere culturele eenheden. In sommige gevallen 
speelt echter ook de persoonlijkheid van de makers een 
rol, de artisticiteit en de vakbekwaamheid en de zin 
voor experimenteren (Cornwall & Hodges, 1964). 
 Naast het afbakenen van een bepaalde cultuur, 
kunnen we aan het aardewerk ook vragen van meer 
sociale strekking stellen: 
– door wie wordt het aardewerk gemaakt (m/v), door 
enkele specialisten of per huishouden door een of meer 
personen? 
– is een bepaade methode gemeengoed of alleen 
bekend bij een enkeling? 
– hebben de pottenbakkers een bepaalde sociale 
status? 
– waar wordt het aardewerk voor gebruikt: gebruiks-
goed versus ritueel? 
– geeft het bezit van aardewerk status? 
– wat is de ‘serviessamenstelling’ van een huishou-
den? 
– wat is de levensduur van potten, wordt er veel ver-
vangen, wordt er wel of niet zorgvuldig mee omgegaan 
en wordt gebroken of versleten aardewerk hergebruikt? 

– verhuizen de makers/maaksters van groep/huis-
houden en passen ze zich dan aan aan de normen van 
de nieuwe omgeving of behouden ze hun eigen tradi-
tie? 
– waarom is aardewerk versierd, heeft het een sym-
bolische betekenis of is het afhankelijk van de fantasie 
en creativiteit van de maker? 
– welke zijn de normen waaraan het aardewerk moet 
voldoen en mag daar van ‘de maatschappij’ vanaf 
geweken worden? 
– wordt aardewerk binnen de nederzetting en tussen 
de nederzettingen verhandeld, en over welke afstand 
wordt dat dan vervoerd? 
Veel van bovenstaande vragen zijn in het algemeen 
aan de hand van het schervenmateriaal van nederzet-
tingen niet te beantwoorden. Zo er al aardewerk aan-
gewezen kan worden als ‘handelsproduct’, valt niet te 
zeggen of hiermee handel, ruil, status, relaties of 
bruidsschat gemoeid waren.  
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van het aarde-
werk van alle vindplaatsen bij Swifterbant gegeven, 
waarbij de vindplaatsen op de oeverwallen, met name 
S3, het meest beeldbepalend zijn vanwege de grote 
hoeveelheid scherven aldaar. Na een algemene karak-
teristiek van het aardewerk zal eerst worden ingegaan 
op de maakwijze en de functie van het aardewerk van 
de vindplaats S3. Dit geldt in het algemeen ook voor 
het aardewerk van de overige Swifterbant-sites. Ver-
volgens wordt per site een beschrijving van het aarde-
werk gegeven en zullen de vindplaatsen onderling 
vergeleken worden. In hoofdstuk 6 en 7 zal het aarde-
werk vergeleken worden met dat van omringende cul-
turen, om inzicht te krijgen in het netwerk van contac-
ten van de Swifterbantgemeenschappen.  
 
 
4.2  ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN VAN HET 
AARDEWERK  
 
In de Swifterbant-sites van de oeverwallen zijn twee 
duidelijk te onderscheiden vormtypen: een (onversier-
de) ongeprofileerde komvorm, waarvan slechts twee 
exemplaren zijn gevonden en een klein randscherfje 
(fig. 9:a,c; 25:i), en een overgrote meerderheid van 
geprofileerde potten (zie paragraaf 4.5). Deze laatste 
categorie omvat kleine, middelgrote, grote en zeer 
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grote potten, die alle min of meer dezelfde vormvari-
anten kennen. De vormen hebben een S-vormig profiel 
met alle variaties in de S-vorm: van zeer gepro-
nonceerd tot weinig uitgesproken, van zeer vloeiend 
tot hoekig, met een hoge buik en lage hals of lage buik 
en hoge hals. De hoogte-breedte-verhouding varieert 
relatief weinig en is globaal 1:1 (fig. 7). Uitzonderlijke 
typen zijn die met een recht konische hals op convex 
lichaam (fig. 11a,b) en konische hals met aangezette 
schouder (fig. 9:d). Ook de pot van figuur 17:a waar-
van de buik als een soort richel is aangegeven, is een 
uitzonderlijk type. De bodems zijn rond, puntig of 
knobbelvormig (fig. 26).  
 Het merendeel van de potten heeft een spaarzame 
versiering van een rij, soms enkele rijen, indrukken op 
de hals of schouder, al of niet gecombineerd met in-
drukken op de rand of één of meer rijen indrukken aan 
de binnenzijde onder de rand of aan de buitenzijde 
onder de rand (zie fig. 8). De rijen indrukken bestaan 
voornamelijk uit langwerpige, druppelvormige indruk-

ken van een schuin, van onder naar boven, ingestoken 
instrument zoals een gras- of rietstengel. Ter onder-
scheid met zeldzamere, langwerpige indrukken van de 
bovenkant van een spatel of rietstengel die met een 
horizontale beweging zijn ingestoken, wordt hier de 
term ‘druppelvormige indrukken’ gehanteerd voor 
bovengenoemde indrukken. Andersoortige indrukken, 
als die van de ‘kopse’ kant van een ronde spatel of 
rietstengel en van vingertop en nagel zijn minder vaak 
toegepast. Daarnaast komt er vlakdekkende versiering 
voor op de buikwand die kan samengaan met een on-
versierde hals en versierde rand. De vlakdekkende 
versiering kan bestaan uit verschillende soorten in-
drukken van spatel of vingertoppen, maar niet de 
druppelvormige, schuin ingestoken indrukken. 
 Het aardewerk is opgebouwd uit kleirollen en als 
mageringsmateriaal is veelal organisch materiaal ge-
bruikt: (vrij grof) gehakt gras of as of verpulverd 
houtskool. Dit organische materiaal is vaak vermengd 
met wisselende hoeveelheden steengruis en/of zand. 
Steengruis sec, gebroken witte kwarts en zand komen 
minder vaak voor. Ook dan kan zich een component 
fijn organisch materiaal in de magering bevinden. De 
pot is bij de afwerking meestal gewoon gladgestreken, 
of zorgvuldiger bewerkt (zie paragraaf 4.3). 

Figuur 7: Overzicht van de potprofielen van het aardewerk  
van de Swifterbant-vindplaatsen.  
Tekening: J.P. de Roever & J.M. Smit. 
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 De rivierduinsites onderscheiden zich niet alleen   
van de oeverwalsites vanwege de fysische geografie en 

de mogelijke tijdsverschillen, maar ook in de grote 
verschillen in de hoeveelheid aardewerk. Dit aarde-
werk is in het algemeen wat dunwandiger. Verder 
komen hier min of meer dezelfde gangbare typen pot-
ten met S-vormig profielen voor als op de oeverwalsi-
tes. Bij de versiering komen de rijen indrukken op de 
schouder en op de binnenrand veel minder vaak voor. 

Figuur 8: Vindplaats S3, overzicht van de plaats van  
versieringen en percentages bij het geheel en alleen  
de grote rand-buikfragmenten.  
Tekening: J.P. de Roever & J.H. Zwier. 
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Indrukken boven op de rand zijn hier gebruikelijker. 
De ruwing van de wand en verspreide indrukken ko-
men voornamelijk voor op de helling van het duin in 
S22. Daarnaast is er sprake van wat uitzonderlijke 
typen (zie paragraaf 4.7). 
 
 
4.3  DE MAAKWIJZE VAN HET AARDEWERK VAN 
DE VINDPLAATS S3 
 
De grondstoffen: magering 
Bij de beschrijving van de scherven is het magerings-
materiaal overwegend met het blote oog beoordeeld. 
Een aantal scherven zijn nader onderworpen aan mi-
croscopisch onderzoek (zie hoofdstuk 5). Als grond-
stof voor het aardewerk is de klei gemagerd met orga-
nisch materiaal, steengruis, zand en een soort chamotte 
of kleiballetjes. De term zand is ook wel gebruikt voor 
zeer fijn steengruis. In de oeverwalvindplaatsen bestaat 
de voornaamste component uit het organische materi-
aal, dat meestal gemengd is met meer of minder steen-
gruis en/of zand.  
 Het organisch materiaal is weggebrand en in het 
aardewerk zijn alleen afdrukken zichtbaar, of het mate-
riaal is in verkoolde vorm nog aanwezig (foto 11). 
Hierin zijn vaak stukjes grasblad of stengel te herken-
nen. De stukjes stengel kunnen een lengte van 4 cm 
bereiken. Gras is versgesneden of als hooi niet goed 
door de klei te kneden, maar als een bundel vochtig 
gras of riet eerst wat in een vuurtje is ‘aangebrand’, 
gaat dit wel gemakkelijk. Soms is het organisch mate-
riaal zo klein dat het met het blote oog niet of nauwe-
lijks zichtbaar is. In dat geval gaat het om sterker ver-
brand materiaal of om as van een haardje of verpoe-
derde houtskool. 
 Als steengruis komen steentjes voor, zoals die in 
het zwerfsteenmateriaal van Nederland zijn terug te 
vinden. Een enkele keer is een pot gemagerd met 
voornamelijk (afgerond) zand of met rode graniet of 
een glimmerhoudende, verweerde gneiss of met hoeki-
ge witte kwartsen (foto 7). De grootte van het gruis 
varieert van enkele mm tot soms een cm.  
 Huidige fabrieksklei wordt vaak gemagerd met 
chamotte of grog dat bestaat uit vermalen baksteen, 
dakpan of andere gebakken producten. In prehistorisch 
aardewerk is soms een chamotte gebruikt dat bestaat 
uit fijngestampte oude potscherven, die gemaakt zijn 
van gemagerde klei. De chamottebrokjes die in het 
aardewerk van Swifterbant worden aangetroffen, lijken 
echter meer op aangebrande klei van de haardjes, 
waarvoor ongemagerde klei uit de omgeving is ge-
bruikt. Soms zijn het zeer harde, rode tot bruine, hoe-
kige brokjes, die hard geworden zijn en deze kleur 

hebben gekregen doordat ze een paar keer goed zijn 
doorgebakken. Het kunnen ook zachte, wittige, minder 
hoekige brokjes zijn die slechts eenmaal gebakken zijn, 
namelijk bij het bakken van de pot. Deze component 
wordt hier kleiballetjes of kleibrokjes genoemd. Het 
lijkt erop dat de maker een klont uitgedroogde klei 
heeft fijn geslagen en door de natte klei heeft ver-
mengd. De brokjes kunnen in zo grote hoeveelheid 
voorkomen dat ze met opzet moeten zijn toegevoegd. 
Als de brokjes zeer sporadisch voorkomen, is dat eer-
der door toeval te verklaren. Droge klei kan door de 
natte klei vermengd raken, bijvoorbeeld als de klei die 
voor de haardjes gebruikt werd, ook als ondergrond 
werd gebruikt bij het doorkneden van de pottersklei. 
De grootte van de brokjes of kleiballetjes varieert van 
1 tot 7 mm. 
 De zichtbaarheid van de magering is afhankelijk 
van de breuk: een verticale breuk levert een ander 
beeld op dan een horizontale breuk. Dit komt deels 
omdat het organische materiaal horizontaal georiën-
teerd is, maar ook omdat de magering in één pot vaak 
niet homogeen is en organisch materiaal in fijne vorm 
niet altijd goed zichtbaar is, waardoor de hoeveelheden 
moeilijk te schatten zijn. Fijn steengruis is nauwelijks 
te onderscheiden van zand. Uiteindelijk zijn bij de 
beschrijving van het aardewerk vier mageringscatego-
rieën onderscheiden: 
–  voornamelijk organisch materiaal, 
– organisch materiaal gemengd met zand en/of steen-
gruis, 
– fijn organisch materiaal al of niet gemengd met 
zand en/of steengruis, 
– voornamelijk steengruis en/of zand.  
Daarnaast zijn er bijzonderheden als het voorkomen 
van ‘chamotte’ en kleiballetjes, veel witte hoekige 
kwartsen en dergelijke.  
 Bij een deel van het aardewerk gaat het misschien 
om importstukken en een ander deel is waarschijnlijk 
meegenomen van een andere seizoensverblijfplaats. 
We nemen echter aan dat een groot deel van het aar-
dewerk ter plaatse is gemaakt, waarbij al het materiaal 
dat bruikbaar was, door de klei verwerkt is. Steengruis 
zal in dit kleigebied een betrekkelijk schaars materiaal 
zijn geweest, omdat op de oeverwallen geen stenen 
zijn te vinden, op de nabij gelegen zandduinen even-
min. Men moet daarvoor naar de keileemopduikingen 
in de buurt, zoals bij Urk en Schokland, of verder weg 
naar Drenthe of de Veluwe, afstanden van respectieve-
lijk 10 en minimaal 25 km. 
 
De opbouw  
Voor technieken zoals paddle and anvil, of opbouw uit 
plakken of stukken klei, zijn in Swifterbant geen aan- 
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wijzingen gevonden maar wel voor een opbouw uit 
kleirollen. Bij een aantal scherven is dit te zien aan het 
breukpatroon. Er is aardewerk dat precies gebroken is 
langs de voegen daarvan. Ook in de verticale breuk 
zijn die voegen soms nog vaag te zien. Daarnaast zijn 
enkele resten van kleirollen gevonden, die in een 
haardje terecht zijn gekomen en daardoor gebakken 
zijn. Bij het merendeel van de scherven is echter niets 
te zien van deze opbouw.  
 Een verdere aanwijzing voor rolopbouw is de rich-
ting van het organische materiaal van de magering. Het 
is horizontaal georiënteerd door het rollen van de klei 
(Hodges, 1962). In de horizontale breuken is het orga-
nische materiaal te zien als streepjes, in de verticale 
breuk – als het al zichtbaar is – als kleine ronde gaatjes. 
 Als de klei een goede binding heeft, is niets van 
een aanhechting te zien en zouden er geen breuken zijn 
langs de aanhechtingen van de kleirollen. De binding 
kan minder zijn als gewerkt wordt in vuile omstandig-
heden, waardoor een stoflaagje om het rolletje wordt 
gevormd, dat de hechting vermindert en later kan weg-
branden. De gladde breuken, precies langs kleirollen, 
doen zich meer voor bij een magering waarbij zand of 
fijn steengruis is gebruikt. Kennelijk is de hechting bij 
klei met deze magering minder goed.  
 Een voordeel van organische magering is, dat de 
klei een veel betere bindingskracht heeft door de ster-
kere hygroscopie, waardoor de rollen makkelijker 
hechten. Als reden voor het gebruik van organisch 
materiaal wordt door Afrikaanse vrouwen dan ook 
opgegeven dat de strootjes als het ware als ‘nagels’ 
werken, die de klei samenhouden (Drost, 1967). Een 
nadeel van het gebruik van organische magering is, dat 
het aardewerk bij het bakken poreus wordt, waardoor 
het breekbaarder is. Poreus aardewerk is overigens 
voor het gebruik als kookpot juist uitermate geschikt, 
omdat het de thermische schokken beter kan opvangen.  
 Bij het vormen van de pot worden kleirollen op 
elkaar gelegd en vastgedrukt. Men kan de rollen recht 
op elkaar leggen, waarna men de klei naar beneden 
strijkt om een gladde wand te verkrijgen. De voegen 
zijn dan iets bolvormig en staan min of meer loodrecht 
op de potwand (H-voegen). Een enkele maal is te zien 
dat de klei vrij ver naar beneden is gestreken waardoor 
de voegen vrij spits worden (omgekeerde V-vorm). 
Het naar beneden strijken van de klei gebeurt meestal 
meteen bij het opleggen van een rol, maar door May & 
Tuckson (1982) wordt ook een techniek beschreven 
waarbij men eerst de rollen op elkaar legt tot een hoog-
te van ca. 15 cm en daarna de klei naar beneden strijkt 
om de wanden glad te krijgen. Men kan de rollen ook 
met een laterale overlap op elkaar leggen, waardoor 
een grotere, schuine voeg wordt verkregen (N-voegen). 

De klei wordt dan meer in elkaar gekneed, aan de ene 
potwand naar beneden gestreken en aan de andere 
potwand naar boven. Men kan bij het opbouwen van 
de pot de rollen als een spiraal omhoog laten gaan, 
waardoor de bovenkant van het gevormde deel van de 
pot een schuin verloop krijgt. Men kan ook telkens 
rollen met de lengte van de gewenste omtrek op elkaar 
leggen, waardoor het werkniveau van de pot horizon-
taal blijft, of men kan beginnen met een spiraal en 
overgaan op ringen. De vormgeving kan geschieden 
door tijdens het vormen de relatieve positie en de leng-
te van de rollen te veranderen of door later de potwand 
te vervormen. Bij de pot van figuur 13:f zijn bijvoor-
beeld aan de binnenwand van de ombuiging van de 
buik de duimindrukken te zien en te voelen, die duide-
lijk maken dat de buik naar buiten is geduwd. De pot-
wand kan dunner worden gemaakt door deze uit te 
kneden of er klei vanaf te schrapen. Van al deze vari-
anten zijn in het Swifterbant-materiaal sporen terug te 
vinden.  
 
Een voordeel van de techniek van de opbouw uit klei-
rollen is, dat een zekere graad van uniformiteit voor de 
wanddikte wordt verkregen en dat de klei niet zo plas-
tisch hoeft te zijn. Er kleven echter ook nadelen aan: 
het is een langdurig proces en een groot deel van het 
proces bestaat uit ‘binding’, die een potentiële bron 
van scheuren en barsten is (Shepard, 1954). 
 Hulthén (1977) stelt dat een ontwikkeling in de 
techniek van de opbouw met kleirollen is te volgen, 
die verloopt van rechte H-voegen via schuine N-
voegen naar zeer schuine Z-voegen. Bij H-voegen zijn 
de rollen recht op elkaar gezet. Het aanhechtingsvlak 
heeft nog de zwak hol-bolle vorm van de kleirol en 
maakt een hoek van ongeveer 90o met de potwand. Bij 
de N-voeg is deze hoek ongeveer 45o. Bij de Z-voeg is 
de hoek zeer steil (<45o) en de wand relatief dun. Deze 
laatste techniek is te vinden bij trechterbekers en 
Vlaardingen-aardewerk (Louwe Kooijmans, 1976). De 
H- en N-voegen zijn in het Swifterbant-materiaal beide 
aanwezig en kunnen samen voorkomen in dezelfde pot. 
De H-voegen zijn vooral te zien bij potten die gema-
gerd zijn met zand en steengruis. De breuken verlopen 
dan vaak langs het oorspronkelijke oppervlak van de 
rollen. N-voegen kunnen schuin naar boven of schuin 
naar beneden verlopen, soms komen beide richtingen 
voor op één pot, afhankelijk van de plaats in het profiel. 
Boven de buik of boven de hals kunnen de voegen 
bijvoorbeeld een andere richting hebben dan eronder. 
In het Swifterbant-aardewerk ontbreken Z-voegen. 
 De doorsnede van de kleirollen varieert enigszins. 
Er zijn een paar fragmenten van kleirollen bewaard 
gebleven, waarvan bij één het afknijpen tussen duim 
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en wijsvinger nog duidelijk zichtbaar is (foto 8). Deze 
hebben een doorsnede van 14–16 mm. De hoogtes die 
in potscherven zijn gemeten, bedragen ca. 14 mm bij 
horizontale voegen, tot 17–20 mm bij schuine voegen. 
Een grote pot (fig. 16:a) is bijvoorbeeld opgebouwd uit 
kleirollen die recht op elkaar zijn gezet. De afstand 
tussen de voegen in de scherf bedraagt 14 tot 20 mm 
bij een wanddikte van 5–8 mm. De oorspronkelijke 
kleirol waaruit de pot is opgebouwd, heeft een diame-
ter gehad van ongeveer 14 mm. Voor de hele pot, met 
een randdiameter van 37 cm en geschatte inhoud van 
13–15 liter, is dan ongeveer 3 liter klei (= ca. 5 kg 
droge klei) in de vorm van 21 m kleirol gebruikt. 
 
Bodems 
De bodems van de potten kunnen op verschillende 
wijzen zijn gevormd. Hodges (1965) stelt dat de ronde 
en puntbodems van de Michelsberg- en Ertebølle-
cultuur gevormd zouden kunnen zijn door een bal klei 
in de ene hand te houden en deze met de andere uit te 
kneden, een zogenaamd duimpotje. Het verschil tussen 
ronde bodems en puntbodems kan een variatie zijn die 
inherent is aan de maakwijze: vooral als de bal klei 
wat groter is, wordt het gemakkelijker het gevormde 
kommetje scheef in de hand te houden, waardoor de 
handpalm niet meer de gehele wand van het kommetje 
ondersteunt en de bodem dus uitsteekt en puntvormig 
wordt. De potten zouden vervolgens met kleirollen op 
zo’n kommetje verder zijn opgebouwd. Voor deze 
techniek zijn in het Swifterbant-materiaal evenwel 
geen aanwijzingen te vinden, behalve bij één bodem-
scherf. Deze heeft een afwijkend breukpatroon, name-
lijk zeer brokkelig en splijtend, wat erop wijst dat de 
bodem uit één stuk gekneed kan zijn, maar het kan ook 
een kwestie van conservering zijn. Vrijwel alle potten 
potten lijken van onder tot boven opgebouwd uit klei-
rollen. 
 Elf bodems zijn vanaf het begin spiraalvormig 
opgebouwd uit kleirollen. Dertien maal is eerst een 
knobbel of balletje gevormd van 3–6 cm doorsnee, 
waar de kleirollen omheen zijn gelegd. Beide technie-
ken komen zowel in de onderste als bovenste niveaus 
voor. Een enkele maal is aan de reeds bestaande pot-
bodem een knobbel geplakt, zoals bij de pot van figuur 
11:c. Bij deze pot lijkt deze opgeplakte punt zelf ook 
weer gevormd te zijn uit een kleirolletje. Twee ronde 
bodems zijn verdikt door er klei tegenaan te plakken. 
Bij één bodem (fig. 16:j) lijkt het erop dat er eerst een 
knobbel tegenaan is geplakt, die er later weer is af-
gehaald. Ook ronde bodems kunnen met rolopbouw 
gevormd worden, maar hiervoor zijn het Swifterbant-
materiaal geen duidelijke aanwijzingen. 
 

 De voegen van de eerste kleirol rond de bodem-
stukken zijn H-voegen. De bolle kant van de voeg 
wijst naar boven en de wanden zijn naar beneden toe 
glad gestreken. Dit betekent dat de pot van onder naar 
boven is gevormd. Tijdens het maken moet de pot dan 
in een of andere mal hebben gestaan of in een passend 
kuiltje in de grond. Bij een Papoeagroep (May & 
Tuckson, 1982) wordt hiervoor een ring van gras of 
vlechtwerk gebruikt, waarin ter ondersteuning een 
bananenblad is gelegd om de pot er gemakkelijk uit te 
kunnen tillen en om te voorkomen dat de ring een 
afdruk in de pot achterlaat. Dit is niet de enige metho-
de. Een andere methode is om de pot tijdens het vor-
men tegen en op de knieën te laten steunen of op een 
ondiepe schaal die tevens als draaitafel fungeert. Ba-
nanenbladeren en schalen zullen in Swifterbant niet 
gebruikt zijn. Als alternatief kan een lap leer gediend 
hebben of een potscherf in een kuiltje in de grond. De 
techniek van het vormen van de punt- en knobbelbo-
dems die door May & Tuckson (1982) wordt beschre-
ven, bestaat uit het bevestigen van rollen om een 
klompje klei of uit het uitrollen van de kleirol in een 
spiraal. Daarbij blijft het uiteinde uitsteken, waaruit de 
knobbel gekneed wordt.  
 
Randafwerking 
De randen van de potten zijn eenvoudig tussen de 
vingers gladgestreken. Door de stand van de vingers en 
door de hoeveelheid klei ter plekke, kunnen daarbij 
geringe vormvariaties zijn ontstaan. Als bij dit glad-
strijken alleen de duim en wijsvinger zijn gebruikt, 
ontstaan meer afgeronde, spitsere vormen, terwijl meer 
omgekeerd U-vormige randen ontstaan als de klei 
tussen duim, wijsvinger en middelvinger is gladgestre-
ken. Soms komen beide vormen op één rand voor. Dat 
is het geval als de wand bovenaan niet overal even dik 
is. De rand werd dan kennelijk horizontaal gemaakt 
door het randprofiel aan te passen. Bij een teveel aan 
klei kan de rand zelfs naar buiten uitkragen (fig. 9:e; 
17:f; 19:d). 
 Er zijn ook randen met bovenop indrukken van 
vingertop of -nagel, of van een stokje of spatel (fig. 
10:a,c,h,g). Het is de vraag of dit als echte versiering 
beschouwd moet worden of als een technische afwer-
king. Soms zijn de indrukken bijvoorbeeld van een 
horizontaal gehouden stokje zo vaag en onregelmatig 
dat het eerder duidt op een methode om de rand vlak-
ker te krijgen. Bij de Ertebølle-cultuur worden de vin-
gerindrukken op de rand beschouwd als de sporen van 
het aandrukken van de laatste kleirol (Hulthén, 1977). 
Door een afwerking met indrukken wordt de klei van 
de rand ook verdicht, waardoor er minder kans is op 
scheuren bij het droog- en bakproces.  
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Wandafwerking 
De wand is op verschillende manieren afgewerkt. 
Meestal is de wand van nog niet gedroogde potten 
eenvoudig met eventueel vochtige vingers gladge-
streken en geëffend. Dit kan soms heel zorgvuldig 
gedaan zijn, waardoor een zeer effen en gladde wand 
ontstaat, zonder dat enig spoor van bewerking is te 
zien. Het kan ook zeer slordig gedaan zijn, waardoor 
vooral aan de binnenkant nog aanhechtingen van klei-
rollen te zien zijn of vingerindrukken in de buik die 
ontstaan zijn bij het uitduwen van de buik. Ook kun-
nen de rollen nog zichtbaar zijn als verdikkingen van 
de potwand. 
 Vaak is de wand niet met de vingers bewerkt, maar 
met een of ander voorwerp. Soms lijkt het erop dat de 
wand door middel van schrapen dunner is gemaakt. 
Dat kan gebeurd zijn met een houten spatel of stukje 
vuursteen waardoor holle ‘gutsen’ in de wand zijn 
ontstaan. Als de wand daarna niet verder is afgewerkt, 
blijven deze sporen zichtbaar, wat vooral aan de bin-
nenwand het geval is (foto 9). Vaak zijn op de wanden 
zeer vage veeg- en/of schraapsporen zichtbaar, soms 
duidelijke brushmarks (D: Besenstrich). In die geval-
len is de wand bewerkt met een bundel gras of iets 
dergelijks, om een egaler oppervlak te krijgen. Soms 
zijn afdrukken van grasblad nog zichtbaar (foto 9).  
 Een aantal potten is gepolijst. Dat wil zeggen dat 
klei in leerharde toestand met een hard voorwerp, bij-
voorbeeld een glad steentje of botje, is bewerkt waar-
door het oppervlak een zeer dichte structuur en glans 
krijgt. Daarin zijn vaak nog vage strepen van het po-
lijsten zichtbaar. De glans kan later, door gebruik of 
door postdepositionele processen, weer verloren gaan. 
Als de klei nog niet echt leerhard is, ontstaat er geen 
glans, maar ontstaan er op de potwand wel polijst-
sporen. Voor polijsting mag de potwand in principe 
niet al te oneffen zijn, maar vaak waren niet alle hob-
bels in de potwand weggewerkt voordat de polijsting 
plaatsvond. Soms is het bovendeel van de pot beter 
gepolijst en afgewerkt dan het onderstuk. 
 Deze gepolijste oppervlakken kunnen door bodem-
processen losraken en van de potwand afschilferen. 
Sommige potten op vindplaats S11 hebben een derge-
lijk afschilferend oppervlak zonder dat polijstsporen 
zichtbaar zijn, wel vertoont dat craquelé-achtige barst-
jes. Waarschijnlijk is zo’n oppervlak ontstaan doordat 
de wand van een al wat droge pot met de vingers nat 
werd gemaakt en gladgestreken. 
 De binnenwand is óf minder zorgvuldig afgewerkt 
dan de buitenwand, óf op dezelfde wijze. Er is een 
aantal scherven met een zeer gladde, effen-zwarte bin-
nenwand zonder bewerkingssporen, onder andere bij 
geruwde potten zoals de pot van figuur 20:e. Slechts 

een enkele maal bestond de indruk dat de potwand met 
een ‘latje’ was geslagen om deze glad te krijgen. 
 
Het bakproces en de kwaliteit 
De potten hebben een gevlamd uiterlijk met lichte 
geelgrijze, cremekleurige tinten tot grijze, donkergrijze 
en bijna zwarte kleuren, wat wijst op het bakken in een 
open vuur met sterk wisselende bakcondities. De hitte 
van het vuur is veel minder tot de kern doorgedrongen, 
want deze is donker van kleur. Het organische materi-
aal is vaak nog in verkoolde vorm aanwezig en niet 
geheel weggebrand. Het vuur zal dan ook niet van 
lange duur geweest zijn. In hoofdstuk 5 wordt nader 
ingegaan op de hoogte van de baktemperatuur. De 
buitenkant van de scherf kan een donkere kleur bezit-
ten, terwijl in de breuk aan de buitenkant toch een licht 
randje zichtbaar is. De donkere buitenkant kan later 
ontstaan zijn door roetaanslag bij het koken. Soms is 
de scherf in doorsnee geheel donker, soms vertoont de 
breuk aan beide kanten een licht randje, wat kan bete-
kenen dat de pot met de mond naar boven is gebakken 
zodat aan de binnenkant voldoende zuurstof geweest. 
Als de pot omgekeerd staat, is er aan de binnenkant 
geen zuurstof aanwezig en wordt de binnenwand don-
ker van kleur. Ook hiervan zijn voorbeelden in het 
materiaal aanwezig. Secundair verbrande scherven 
vertonen meer rozige tot oranje tinten. 
 Er zijn verschillende kwaliteitsklassen te onder-
scheiden. Zo zijn er scherven en potfragmenten van 
een zeer harde kwaliteit, dat wil zeggen dat enige 
kracht nodig is om ze te breken. Het andere uiterste 
zijn zeer zachte en brosse scherven die gemakkelijk 
verkruimelen. Dit zijn meestal dikwandige scherven 
met veel grove, organische magering. Scherven van 
‘gewone’ kwaliteit zijn gemakkelijk breekbaar. Dit 
gaat veelal gepaard met een organische magering of 
een magering van een mengsel van organisch materiaal 
en steengruis. De afwerking is niet bijzonder. Bij 
scherven van ‘redelijke kwaliteit’ is enige kracht nodig 
om ze te breken. Scherven van een ‘goede kwaliteit’ 
zijn vaak gemagerd met steengruis en/of zand en heb-
ben een meer zorgvuldige afwerking. Omdat de scher-
ven voor deze classificatie moeten worden doorgebro-
ken, is deze niet systematisch doorgevoerd. 
 De goede kwaliteit van harde scherven kan deels 
met de magering samenhangen en deels met het bak-
proces. Naarmate de baktijd van het open vuur langer 
duurt, ontstaat een betere kwaliteit aardewerk. De vast 
te stellen kwaliteitsverschillen kunnen ook het gevolg 
zijn van uiteenlopende reacties op post-depositionele 
verwerings- en degradatieprocessen. Er bestaat geen 
verband tussen potvorm en kwaliteit (zie paragraaf 
4.4). 



SWIFTERBANT-AARDEWERK 
 

 50 

4.4  FUNCTIE VAN HET AARDEWERK VAN DE 
VINDPLAATS S3 
 
Algemeen 
In de prehistorie werd het merendeel van het aarde-
werk gemaakt voor alledaags gebruik, als ‘ser-
viesgoed’, om in te koken en voor opslag. Daarnaast 
kan aardewerk een rol spelen bij bepaalde rituelen. 
Oude (kook)potten kunnen ook secundair gebruikt zijn 
voor bijvoorbeeld het mengen van verf of voor het 
bewaren van bijvoorbeeld klei of ze kennen een herge-
bruik als voederbak voor beesten. Ook grote scherven 
of gebroken potten kunnen zijn hergebruikt.  
 De functie die het aardewerk gehad heeft, kan wor-
den bepaald aan de hand van de vormgeving, het for-
maat, gebruikssporen en de context. Aan de vorm, het 
formaat en gebruikssporen zal hieronder nader aan-
dacht worden besteed, waarbij het duidelijk wordt dat 
vrijwel alle potten van groot tot klein als kookpot zijn 
gebruikt. Over de context valt te zeggen dat het bij de 
oeverwalvindplaatsen om nederzettingen gaat, waar 
gedurende een vol seizoen complete huishoudens heb-
ben gewoond. De nederzettingen zijn herhaaldelijk 
verlaten en weer gebruikt. Het aardewerk kan dus 
geïnterpreteerd worden als voorwerpen voor dagelijks 
‘huishoudelijk’ gebruik. De enkele keren dat de neder-
zetting kort voor speciale doeleinden kan zijn bezocht, 
komt niet tot uitdrukking in het aardewerk. De aard 
van de nederzettingen op de rivierduinen is minder 
eenduidig. Deels is hier sprake van basiskampementen, 
deels van special purpose-kampementen. 
 
Vorm 
Er zijn in het aardewerk van Swifterbant zeer beperkte 
vormverschillen en er is geen functionele vormdiffe-
rentiatie zoals we die van de gelijktijdige Rössen- en 

Michelsberg-cultuur kennen. Ongeveer driekwart van 
het aardewerk zal een eenvoudige versiering op rand 
en/of schouder hebben gehad. De S-vormig gepro-
fileerde pot met hals en uitstaande rand is een gemak-
kelijke vorm om op te pakken. De ruime potopening 
biedt voldoende ruimte om te roeren of de inhoud eruit 
op te scheppen. Potten met een ronde bodem kunnen 
op elk oppervalk staan. Deze potten lenen zich uitste-
kend om in te koken. Daarnaast zal een aantal potten 
als voorraadpot gediend hebben en zijn potten voor 
beide doeleinden gebruikt. Mogelijk hebben kleine 
potten een andere functie gehad, bijvoorbeeld als beker 
of voor het bewaren van een bijzondere vloeistof. De 
enkele ongelede komvormen die zijn aangetroffen, 
zullen eveneens een andere functie gehad hebben (zie 
onder).  
 De functie van de veel toegepaste puntbodem of 
knobbelvormige bodem ontgaat mij. De pot kan niet 
op ‘eigen kracht’ op een harde, vlakke ondergrond 
staan en vereist als er mee wordt gekookt een onder-
steuning van drie stenen of, bij gebrek aan stenen die 
op de oeverwallen en duinen niet van nature voorko-
men, blokken hout. Deze zullen echter verbranden, 
zodat men alert dient te zijn bij het koken. Als men een 
pot met puntbodem – met inhoud – zo in de as wil 
zetten, dan moet de aslaag behoorlijk dik zijn. In Thai-
land worden potten met puntbodem op drie schuin 
staande dunne staakjes in de gloeiende as en houtskool 
gezet (Pookajorn & staff, 1992). De puntbodempotten 
van de Papoeaculturen worden op verschillende ma-
nieren neergezet: in de as, ondersteund door drie, al 
dan niet gebakken, klompen klei, stenen, stukken hout 
of op de kop gezette puntbodem-potten. Ook worden 
potten iets ingegraven in een kuil in de grond, waarna 
het vuur er omheen wordt aangelegd. In deze potten is 
zelfs het taaiste varkensvlees mals te krijgen (May & 

Tabel 7.  Vindplaats S3: volumes van de potten in liters  
en de diameters van rand en buik in cm 
 

< 1 l.  1 – 2  l.  3 – 5  l.  6 – 9  l. 10 – 15  l.  > 15  l. 
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––––
rand – buik rand – buik rand – buik rand – buik rand – buik  rand – buik 
11 – 12   cm 12 – 14 cm 18 – 20 cm 22 – 24 cm 25 – 25 cm  36 – 36 cm 
12 – 12,5 cm 13 – 15 cm 20 – 22 cm (2x)  25 – 30 cm  37 – 37 cm 
 15 – 14 cm 20 – 23 cm  26 – 25 cm (2x)  
 16 – 15 cm 21 – 20 cm  27 – 30 cm  
 16 – 16 cm (3x) 21 – 22 cm  28 – 26 cm  
 16 – 17 cm   28 – 27 cm  
    28 – 29 cm  
    29 – 29 cm  
    30 – 28 cm  
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Tuckson, 1982).  
 De invloed van een (dikkere) ronde bodem of punt-
bodem op het verhittingsproces en het gemak van het 
kookproces vereist nadere studie. 
 
Formaat van de potten 
De inhoud van een pot is te berekenen door de pot op 
te delen in wiskundige lichamen die ongeveer over-
eenkomen met dat deel van de pot: cilinder, halve bol, 
kegel, afgeknotte kegel. De volumes van deze licha-
men zijn met behulp van wiskundige formules te bere-
kenen. Als de oorspronkelijke diameter van de buik 
echter iets groter of kleiner is dan de gereconstrueerde 
of wanneer de pothoogte hoger is, kan de inhoud on-
geveer 1 à 2 liter fout zijn berekend. Van 29 (gere-
construeerde) potten van de vindplaats S3 is het volu-
me (aan de hand van de gemeten binnendiameters) op 
deze manier geschat. Deze loopt uiteen van ca. 0,75 
liter tot ca. 15 liter. De volgende grootteklassen zijn 
onderscheiden: < 1 liter, 1–2 liter, 3–5 liter, 6–9 liter 
en 10–15 liter en > 15 liter. Er is een duidelijk verband 
tussen rand- en buikdiameter enerzijds en de bereken-

de potinhoud anderzijds, hetgeen niet verwonderlijk is 
gezien de betrekkelijk uniforme maatverhoudingen van 
de potten. Dit verband staat weergegeven in tabel 7. 
 De randdiameters zijn in te delen in de volgende 
categorieën: 11–12 cm voor kleine potjes met minder 
dan een liter inhoud; 13–17 cm voor kleine potten van 
1 à 2 liter; 18–21 cm voor ‘gewone huishoudkookpot-
ten’ van 3–5 liter; 22–24 cm voor de wat grotere 
(kook)potten van 6–9 liter en > 25 cm voor de grote 
potten van meer dan 10 liter.  
 
Relatie tussen formaat en technologie 
De belangrijkste vormvariabele is het formaat. Techni-
sche verschillen tussen de diverse grootteklassen kun-
nen wijzen op verschillen in functie. Zo moeten bij-
voorbeeld kookpotten bestand zijn tegen thermo-shock, 
terwijl waterpotten een goede temperatuurisolatie moe-
ten hebben en waterdicht zijn. De belangrijkste techni-
sche variabelen zijn magering, wanddikte en afwerking. 
Voor 58 grotere rand-buikfragmenten van de vind-
plaats S3 zijn variabelen gecodeerd en is gekeken of 
een relatie bestaat tussen diameter, wanddikte, mage-

Tabel 8. Vindplaats S3: relatie tussen formaat en technologie 
 

rand-diameter gemiddelde 
wanddikte

wanddikte magering 
steengruis/           organisch 

zand/fijn org.        en gemengd 

afwerking 
gewoon                 goed 

   totaal aantal

––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– ––––––––––– –––––––––––
11–12 cm 6 mm 4–8 mm 2 – 1 1  
 4–8 mm – 1 1 –  
     3 
13–17 cm 8 mm 6–8 mm 3 – 3 –  
 7–8 mm – 2 2 –  
 9–10 mm – 3 2 1  
     8 
18–21 cm 9 mm 6–8 mm 4 – 1 3  
 6–8 mm – 3 1 2  
 9–10 mm 3 – 1 2  
 9–10 mm – 7 7 –  
 11–12 mm – 1 1 –  
     18 
22–24 cm 10 mm 9–10 mm 6 – 3 3  
 9–10 mm – 5 4 1  
 11–12mm – 3 3 –  
      
≥ 25 cm 9 mm 7–8 mm 4 – – 4  
 7–8 mm – 2 1 1  
 9–10 mm 3 – 1 2  
 9–10 mm – 4 3 1  
 11–12 mm – 2 1 1  
     15 
 totaal 25 33 36 22 58 
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ring en afwerking (tabel 8). De magering is verdeeld in 
twee categorieën: 
– voornamelijk steengruis en/of zand, eventueel 
vermengd met fijner organisch materiaal, 
– voornamelijk organisch materiaal, eventueel ver-
mengd met wat steengruis/zand. 
Er tekenen zich geen distincte klassen af, maar wel 
zijn er enige trends waarneembaar: 
– grotere potten hebben een iets dikkere wanddikte, 
maar met een grote spreiding, terwijl kleinere potten in 
de regel dunwandiger zijn, 
– de magering is niet afhankelijk van het formaat 
maar vertoont wel een relatie met de wanddikte, dat 
wil zeggen dat bij dikwandige potten de magering 
meestal een grote component organisch materiaal be-
vat, 
– de afwerking is gerelateerd aan de wanddikte en de 
magering, dat wil zeggen dat redelijk tot goed afge-
werkte potten vaker een magering hebben met een 
grote component steengruis en/of zand en dunwandi-
ger zijn. 
 Kleine potten zijn dus vaker dunwandig, maar 
hebben verder geen specifieke kenmerken. De potten 
met een diameter van 18–21 cm zijn vaker dikwandig 
dan dunwandig en er bestaat een geringe voorkeur 
voor een magering van organisch materiaal met meer 
of minder steengruis. Bij de iets grotere potten, met 
een diameter van 22–24 cm, is een duidelijke voorkeur 
voor dikke wanden, zonder specifieke afwerking en 
geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde magering. 
De zeer grote kook- en/of voorraadpotten kunnen zo-
wel dunwandig als dikwandig zijn, waarbij een aantal, 
vooral dunwandige potten, goed is afgewerkt. In feite 
is er nauwelijks technische differentiatie naar formaat. 
De kwaliteit van de potten is zowel goed als slecht. 
 
Kookresten 
Veel scherven vertonen aankoeksels of kookresten en 
roetaanslag of brandvlekken wat duidt op het gebruik 
als kookpot. Kookresten bevinden zich zowel op grote 
als op kleine potten. Ook de fragmenten van zeer grote 
potten vertonen kookresten. Eva Koch Nielsen (1986) 
constateert een verschil tussen trechterbeker-potten en 
Ertebølle-potten wat betreft de plaats van de pot waar 
de kookresten voorkomen. Bij trechterbeker-potten 
zouden kookresten zich meer aan de binnenzijde boven 
de buik bevinden, bij Ertebølle-potten meer onder de 
buik en aan de buitenkant van de pot op het bovenste 
gedeelte. Het Swifterbant-aardewerk is zo fragmenta-
risch dat hier niet systematisch naar gekeken is. Kook-
resten zijn ook niet egaal over een fragment verdeeld. 
Veel rand- en halsscherven bezitten kookresten aan de 
binnen- en/of de buitenkant. Veel wandscherven bezit-

ten weliswaar kookresten, maar de plaats ervan op de 
pot valt niet goed te bepalen. Wel is geconstateerd dat 
kookresten aan de binnenkant van een pot iets boven 
de bodem beginnen, terwijl zich op de bodemscherven 
zelf geen kookresten bevinden.  
 Bij het koken van graanpappen of meelpappen, 
bestaat een grote kans van aanbranden als er niet ge-
noeg geroerd wordt, waardoor zich aankoeksels vor-
men aan de binnenzijde. Bij pappen en soepen kan de 
inhoud van de pot in één keer overkoken. Er vormen 
zich dan aankoeksels bij de rand en hals, óf aan de 
buitenzijde óf aan de binnenzijde van de pot, vooral als 
de soep weer terugzakt en wordt doorgekookt. Bij het 
koken met melk bestaat grote kans van aanbranden op 
de bodem. Aangezien de binnenkant van de bodem-
scherven geen kookresten vertonen, heeft men waar-
schijnlijk niet met melk gekookt maar met water. Melk 
is voor de Swifterbant-gemeenschappen bovendien 
geen reeële optie. De hittebron valt te regelen door te 
schuiven met gloeiend houtskool. Het is zaak een pot 
met inhoud op het vuur niet alleen te laten.  
 Slechts bij enkele potten van Swifterbant ontbraken 
de kookresten. Dat kan verschillende oorzaken hebben:  
– in de pot is niet gekookt, dat wil zeggen dat de pot 
vóór gebruik is stukgevallen of dat deze een andere 
functie had, 
– in de pot is wel gekookt, maar er hebben zich geen 
aankoeksels gevormd, tenminste niet op dit deel van de 
pot, 
– er zijn oorspronkelijk wel aankoeksels geweest, 
maar die zijn verdwenen door secundaire verbranding 
of verwering.  
In het eerste geval is bij kleine potten te denken aan 
een functie als ‘serviesgoed’ voor drank of voedsel, bij 
grote potten aan voorraadpotten voor water of vast 
voedsel.  
 
Functie 
Hilary Howard (1981) geeft een algemeen model voor 
functies van prehistorisch aardewerk. Voor het doel 
waarvoor men gaat koken is meestal een kookpot no-
dig van een bepaalde grootte. Kookpotten hebben in de 
regel een inhoud van 1–5 liter, ze hebben een ronde 
bodem en ronde vormen, zijn van grove, poreuze ma-
kelij om thermische schokken te weerstaan, zijn wei-
nig versierd, en er wordt veel aandacht besteed aan het 
maakproces en het bakken van het aardewerk. Verder 
zijn kookpotten te herkennen aan kookresten en zwar-
ting aan de buitenkant. Bij sommige Papoeaculturen 
worden grote potten gebruikt voor het koken van 
feestmaaltijden (May & Tuckson, 1982). Kleine potten, 
met een hoogte tot 12 cm, worden gebruikt voor het 
bereiden van voedsel voor twee personen, middelgrote 
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potten voor het bereiden van voedsel voor een gezin, 
en grote potten, met een hoogte tot 38 cm, worden 
gebruikt bij feesten. “It was said that very large ves-
sels are sometimes made large enough to hold six little 
pigs!” (May & Tuckson, 1982: p. 193). Op gebroken 
stukken aardewerk worden sagocakes bereid. In grote 
potten kan echter ook gekookt worden voor voedsel-
conserering (bijvoorbeeld een equivalent van de te-
genwoordig bekende bulgur en Griekse trachana). 
Voor grote potten van meer dan 10 liter wordt meestal 
gesteld dat ze hebben gediend als voorraadpot. 
 
Van de twee kleinste potjes van de vindplaats S3 met 
een inhoud van minder dan een liter, bezit de één wel, 
de ander geen kookresten. De eerste (fig. 10:b) zou een 
kookpotje kunnen zijn voor één persoon. De laatste 
(fig. 10:a) is een klein, licht gekleurd potje zonder 
kookresten en zonder brandsporen, dat mogelijk als 
serviesgoed (beker) bestempeld kan worden, hoewel 
de afwerking ervan niet bijzonder zorgvuldig is. 
 Alle potten van 1–2 liter vertonen kookresten met 
uitzondering van een bruinige pot met opvallend veel 
lichtgekleurde zachte kleibrokjes in de magering, die 
nauwelijks gebakken zijn (fig. 9:e). Mogelijk is de pot 
stuk gevallen voordat hij als kookpot in gebruik geno-
men werd, of heeft de pot toch een andere functie ge-
had. 
 De fragmenten van de potten van de overige cate-
gorieën vertonen alle kookresten en brandsporen be-
halve één secundair verbrande pot (fig. 14:g) en één 
grote pot (fig. 10:g). Voor het koken van een maaltijd-
soep voor vier personen volstaat, volgens de huidige 
maatstaven, een pot van 2 à 3 liter. Een pot van 3–5 
liter is gebruikelijk voor het koken voor ‘huishoudens’ 
van twee tot acht personen, terwijl een pot van 6 liter 
of groter voor de ‘grotere gezinnen’ is. De grootste 
potten worden gebruikt voor het koken voor grotere 
gezelschappen en/of voedselconservering.  
 Bij de grote pot van figuur 10:g waren kookresten 
afwezig, hoewel ongeveer tweederde van de pot be-
waard is gebleven. Bij deze pot valt te denken aan 
gebruik als voorraadpot. De pot vertoont wel zwarte 
vlekken, maar het is niet duidelijk of deze zijn ontstaan 
tijdens het bakken van de pot of door later contact met 
vuur. 
 Het is opmerkelijk dat dus vrijwel alle potten van 
groot tot klein en van een vrij grote technische variatie, 
op enig moment in hun gebruik als kookpot hebben 
gediend.  
 
Kommen 
De twee kommen van de vindplaats S3 hebben moge-
lijk een andere functie dan kookpot gehad (fig. 9:a,c). 

Ze hebben een geschatte inhoud van bijna 1 liter en 2,5 
à 3 liter. Op de scherven van de kleine, dunwandige 
kom met een magering van steengruis/zand/fijn orga-
nisch materiaal, zijn geen kookresten aangetroffen. Het 
kommetje is van een goede kwaliteit en zorgvuldig 
afgewerkt en is op te vatten als ‘serviesgoed’. De gro-
tere kom met een wanddikte van 8 mm is secundair 
verbrand, waardoor eventueel aanwezige kookresten 
weer verbrand kunnen zijn, maar gezien de vorm zal 
deze kom een andere functie gehad hebben.  
 
Reparatiegaten 
Er zijn veel scherven met reparatiegaten (foto 10). Bij 
reconstrueerbare potten worden zij gevonden bij de 
middelgrote potten van 3–5 liter en bij de grotere. Als 
de pot al wel gebarsten is maar nog niet uit elkaar 
gevallen, kan de pot worden gekramd. Daartoe worden 
aan weerszijden van de barst gaten geboord waardoor-
heen een peesje, touwtje, leerveter of iets van dien aard 
wordt gebonden om de barst dicht te houden. De pot 
lijkt dan ongeschikt om op het vuur te gebruiken, aan-
gezien het bindsel van organisch materiaal zal ver-
branden. Bovendien is de pot niet meer waterdicht en 
is hij ongeschikt geworden voor het bewaren of koken 
van vloeistoffen. De pot is dan nog wel te gebruiken 
als voorraadpot. Het is evenwel mogelijk de barst af te 
dichten met pek of klei, maar daarvan zijn geen sporen 
aangetroffen.  
 
Conclusies 
Het meerendeel van het aardewerk van de vindplaats 
S3 heeft een functie als kookpot gehad. Er zijn slechts 
enkele ‘eenpersoons’ potjes van minder dan één liter 
inhoud. Veel gebruikelijker zijn de ‘normale gezins-
kookpotten’ van 1–5 liter. Grote kookpotten van 10–15 
zijn echter geen uitzondering. Deze en een enkele pot 
van meer dan 15 liter zijn mogelijk gebruikt bij feesten 
of voor voedselconservering. Een enkele grote pot kan 
ook als opslag- of voorraadvat hebben gediend. Bij alle 
formaten kookpot is sprake van verschillende soorten 
magering, wanddikte en afwerking. Twee ongeprofi-
leerde komvormen zullen een andere functie gehad 
hebben, maar gewoon ‘serviesgoed’ lijkt toch volledig 
te ontbreken, met uitzondering van een enkele kleine 
beker. 
 Bij de keuze voor een bepaalde magering kan de 
beoogde functie van de pot een rol spelen, maar daar-
naast zal ook het beschikbare materiaal van belang zijn. 
We nemen aan dat veel potten ter plaatse zijn vervaar-
digd. Stenen komen echter van nature in dit gebied niet 
voor, dus is óf het steenmateriaal voor steengruismage-
ring óf de pot zelf van elders meegenomen. Hoewel 
kookpotten hittebestendig moeten zijn en een tempera-
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tuurschok moeten kunnen opvangen, lijkt men daar-
voor bij de fabricage niet één duidelijk recept te heb-
ben gevolgd.  
 Bij de aanname dat het niet om een permanente 
maar om een seizoensbewoning gaat, kunnen we ver-
onderstellen dat potten zowel ter plaatse zijn gemaakt 
als regelmatig zijn aangevoerd van elders, maar ook 
dat ze als een vaste basisuitrusting ter plaatse zijn ach-
tergelaten of zijn meegenomen bij vertrek. Bij produc-
tie ter plaatse lijkt het gebruik van organisch materiaal 
voor de magering meer voor de hand dan steengruis. 
 Als er aardewerk is geweest met een specifieke 
functie, bijvoorbeeld in de ceremoniële sfeer, bestaat 
er een kleinere kans op breuk. Als dit aardewerk dan 
ook nog bij het verlaten van de nederzetting wordt 
meegenomen, zal men het niet bij het afval terugvin-
den. Een enkel scherfje met een zeer geringe wanddik-
te (4 mm) en een zorgvuldig glad en glimmend gepo-
lijst oppervlak getuigt van een speciale categorie aar-
dewerk. Het valt niet te zeggen of dit aardewerk ter 
plekke of elders door de bewoners zelf is gemaakt, of 
via uitwisseling met een andere groep is verkregen.  
 Volgens Howard (1981) zijn kookpotten niet of 
nauwelijks versierd. De bescheiden versiering op de 
rand en schouder van de kookpotten van Swifterbant, 
is soms geheel afgedekt met aankoeksels en daardoor 
onzichtbaar. Het is daarmee de vraag in hoeverre aan 
deze versiering betekenissen werden toegekend. 
 
 
4.5  TYPOLOGIE VAN HET AARDEWERK VAN DE 
VINDPLAATS S3 
 
Geprofileerde potten 
Door zijn omvang is het aardewerk van de vindplaats 
S3 beeldbepalend voor de Swifterbant-woonplaatsen in 
Flevoland. Het merendeel van de scherven is afkom-
stig van onversierde en versierde potten met een min 
of meer S-vormig profiel. De wanddikte varieert, 
voornamelijk tussen 8 en 11 mm; daarnaast is er dun- 
en dikwandiger aardewerk (zie paragraaf 4,7; tabel 
16a). Een S-vormig geprofileerde of drieledige pot is 
onder te verdelen in rand, hals, schouder, lichaam en 
bodem (Hulthén, 1974: p. 15). In deze publicatie wordt 
vaak met ‘buik’ het deel van het lichaam met de groot-
ste diameter aangegeven. Het deel van de pot boven de 
buik wordt als schouder aangeduid. De hals is de 
grootste insnoering onder de rand. De vorm van de 
potten wordt bepaald door de vorm van het wandpro-
fiel, door de grootte van de rand-, hals- en buikdiame-
ter en de hoogtes waarop deze diameters zich ten op-
zichte van de totale pothoogte bevinden en door de 
vorm van de bodem. De profiellijn verloopt veelal 

vloeiend (fig. 7). De potten hebben een naar buiten 
staande rand, een concave rand- en halszone die over-
gaat in een convexe schouder en buik en een convex of 
meer conisch-peervormig lichaam. Er zijn variaties in 
de mate waarin de rand naar buiten uitstaat en de mate 
waarin de hals is ingesnoerd. Potten kunnen nauwe-
lijks geprofileerd zijn, zwak of juist heel sterk. De 
bodem is punt- of knobbelvormig of rond. Helaas zijn 
er maar weinig bodemfragmenten toe te wijzen aan 
bijhorende rand-buikfragmenten. 
 Veel potfragmenten zijn asymmetrisch en vanwege 
het fragmentarisch karakter lastig te meten, hetgeen 
vaak leidde tot een discussie met de tekenaar over de 
wijze waarop het aardewerk gemeten en getekend 
diende te worden. In het algemeen kan worden gesteld 
dat de ware vorm van het aardewerk op de tekeningen 
enigszins is geïdealiseerd, waarbij de linker en rechter 
helft elkaars spiegelbeel zijn. In werkelijkheid is de 
vorm soms zeer onregelmatig. 
 
De informatie over potvormen is gebaseerd op 58 
rand-buikfragmenten, waarvan 29 zo groot zijn dat het 
volume van de pot geschat kan worden. Er is slechts 
één pot met een compleet profiel (fig. 9:g) en er zijn 
ongeveer zes potten met een vrijwel compleet profiel. 
De informatie over de diameters en het bovendeel van 
de pot is daarmee groter dan die over het onderdeel. 
De vorm kent de volgende kenmerken: 
–  de randdiameter ligt tussen 11 en 36 cm, 
– de randdiameter ligt in dezelfde orde van grootte 
als de diameter van de buik. Bij ongeveer de helft van 
de potten is de diameter van de rand wat kleiner dan de 
buikdiameter, bij een kwart zijn de randen gelijk of 
wat groter dan de buik. In enkele gevallen is de diame-
ter van de buik meer dan 3 cm groter dan de diameter 
van de rand (fig. 13:f, en andere), 
–  de diameter van de hals is 1 à 2 cm kleiner dan die 
van de rand, 
– de buikdiameter ligt in dezelfde orde van grootte 
als de pothoogte. Bij tweederde van de rand-
buikfragmenten bevindt zich de hoogte van de hals 
(minimale halsdiameter) ongeveer halverwege de rand 
en de buikhoogte of wat hoger; bij een enkele pot ligt 
de halshoogte lager, 
– de buikhoogte bevindt zich ongeveer halverwege 
de pothoogte of iets daarboven. 
Dit algemene schema is niet erg strak, erbinnen is 
sprake van vrij veel vrijheden en variaties in potvor-
men (fig. 7). Sommige potten zijn opvallend open met 
een pothoogte die kleiner is dan de breedte (fig. 9:d,f; 
14:f?). Andere potten hebben geen vloeiend profiel 
maar hebben een geknikt buikprofiel (fig. 9:f,h; 12:b) 
of een geknikt halsprofiel (fig. 9:d; 11:a,b). Soms is er 
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nauwelijks sprake van een buik maar is deze alleen in 
de vorm van een richel aanwezig (fig. 17:a,d) of is er 
nauwelijks een hals te zien (fig. 17:f,h,k,n). 
 
Kommen 
Een zeldzaam vormtype is een ongeprofileerde kom. 
De rand staat wat naar binnen, het lichaam is convex 
en de breedte is groter dan de hoogte (fig. 9:a,c). Hoe-
wel de bodem afwezig is, mag worden aangenomen 
dat die rond was. Hiervan zijn slechts twee exemplaren 
gevonden: een klein kommetje met bijna een liter in-
houd en een randiameter van 14 cm en een wat grotere 
kom van 2,5 à 3 liter met een diameter van 19 cm. Op 
de kleine, dunwandige kom zijn geen kookresten aan-
wezig. De grotere kom, met een wanddikte van 8 mm, 
is secundair verbrand, waardoor eventuele aankoeksels 
niet bewaard zijn gebleven. Beide kommen zijn onver-
sierd. 
 Dankzij de secundaire verbranding van de tweede 
kom kon worden vastgesteld dat de scherven bij elkaar 
hoorden. Mogelijk zijn er meer schaal- en komvormen 
geweest, maar in vergelijking met de geprofileerde 
potten vormen ze toch veruit een minderheid. Het 
betreft hier waarschijnlijk geen gebruikelijke vorm in 
het (huishoud)aardewerk. 
 
Bodems 
Een typerend kenmerk van het aardewerk van Swifter-
bant is de punt- en knobbelbodem, waarmee het aar-
dewerk getypeerd wordt. Er zijn ook potten met ver-
dikte ronde en niet-verdikte ronde bodem geweest, 
maar met name dit laatste bodemtype is minder ge-
makkelijk te herkennen. Platte bodems zijn niet aange-
troffen. 
 Er zijn 73 complete bodems gevonden, 27 bodem-
fragmenten en 18 bodemaanzetten, in totaal 118 stuks. 
Ten opzichte van het aantal randfragmenten, ca. 825, is 

het aantal bodemscherven gering. Gezien de grote 
hoeveelheid randfragmenten ten opzichte van de bo-
dems, moeten er oorspronkelijk meer geweest zijn. 
Tussen alle min of meer convexe wandscherven zijn 
de ronde bodems waarschijnlijk niet te herkennen. Van 
slechts tien potfragmenten zijn zowel delen van de 
rand als de bodem herkend. Slechts van één pot kon-
den de scherven van rand tot bodem ook aan elkaar 
worden geplakt. Een aantal ronde bodems is waar-
schijnlijk niet als bodem herkend. Daarnaast zijn bo-
dems vaak van slechtere kwaliteit en verpulverd, om-
dat ze dikker zijn dan de wand en daardoor wat minder 
goed gebakken. Bovendien heeft dit deel van de pot, 
door het gebruik als kookpot, het meest te verduren, 
zodat veel bodems bestaan uit brokkelige fragmenten 
die bij het vastpakken uit elkaar vallen. Mogelijk zijn 
ook bodemfragmenten verdwenen, omdat bij het bre-
ken van een pot in twee delen, het onderdeel nog als 
bak is te gebruiken en is meegenomen naar elders.  
 Er is onderscheid gemaakt tussen knobbelbodems, 
puntbodems, verdikte ronde bodems en ronde bodems 
(fig. 26). 
 Knobbelbodems (43%) hebben een min of meer 
afgerond, knobbelvormig uitsteeksel (fig. 16:e). Soms 
is dit wat afgeplat (fig. 16:d) of juist meer spits (fig. 
16:c). De dikte van de bodem is ook afhankelijk van de 
vorm van de binnenwand, die hol, komvormig kan 
verlopen tot vrijwel recht en vlak. De dikte van de 
bodem, inclusief knobbel, varieert van 12 tot 31 mm, 
met een gemiddelde van 21 mm.  
 Puntbodems (27%) hebben een vloeiend profiel dat 
via een meer rechte of convexe lijn overgaat in het 
lichaam van de pot (fig. 14:b; 17:a). De binnenwand is 
komvormig of wat afgeplat. Het onderscheid tussen 
knobbel- en puntbodems is moeilijk wanneer het pro-
fiel aan de ene kant een concave lijn vertoont en aan de 
andere kant een rechte. De diktes van de puntbodems 

Tabel 9. Bodemtypen per niveau 
 

niveau knobbelbodem puntbodem verdikte  ronde bodem ronde bodem
 aantal % aantal % aantal % aantal %
––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––
kreek 1 1,5
boven  
F 2 5 4 –  
G 13 11 10 2  
F+G 20,5 22 19 3 
onder  
H 12 4 4 – 
I/K 4 – 1 1? 
H+I/K 22 5 7  +?
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zijn min of meer dezelfde als die van de knobbel-
bodems en variëren van 12 tot 32 mm, met een gemid-
delde van 22 mm. 
 Verdikte ronde bodems (26%) zijn dikke convexe 
bodems die via een meer of mindere convexe lijn 
overgaan in het lichaam van de pot (fig. 16:f,g). Het 
onderscheid met puntbodems is soms moeilijk te ma-
ken (fig. 16:i). De binnenwand is komvormig of meer 
vlak en soms bol, waardoor een soort ‘ziel’ ontstaat 
(fig. 16:h). De dikte van dit type bodem varieert van 
14 tot 29 mm, met een gemiddelde van 22 mm.  
 Ronde bodems (4%), tenslotte, zijn convexe bo-
dems met een dikte van 11–12 mm, waarvan de dikte 
niet of nauwelijks verschilt van de wanddikte van de 
pot.  
 
Er blijken verschillen te bestaan in de verhoudingen 
tussen de bodemtypen in de onderste (H–K) en boven-
ste niveaus (F–G). De aantallen zijn weliswaar betrek-
kelijk klein, maar toch is er in de onderste niveaus een 
voorkeur voor knobbelbodems (tabel 9). Bij het jonge-
re aardewerk in de hogere niveaus komen naast de 
knobbelbodems de punt- en verdikte, ronde bodems 
meer in gebruik. De ronde bodems zijn overigens te 
gering in aantal om op te vatten als een jonger type.  
 Over een correlatie van type bodem en wanddikte 
is niets te zeggen, omdat bij veel bodemfragmenten de 
wand van de pot niet aanwezig is. Alle typen bodems 
komen voor bij de verschillende mageringscategoriën. 
Alleen uit de niveaus H–K stammen, in vergelijking 
met de niveaus F–G, relatief wat meer knobbelbodems 
met een magering van zand en/of fijn steengruis, al of 
niet vermengd met fijn organisch materiaal. 
 
Versiering van rijen indrukken 
De meest voorkomende versiering op het aardewerk 
van de vindplaats S3 is een horizontale rij druppel-
vormige indrukken op de hals of schouder van de pot 
(bijvoorbeeld fig. 9:g). Een dergelijke rij indrukken 
kan ook zijn aangebracht aan de binnenzijde direct 
onder de rand. Vaak komen beide tezamen voor op één 
pot (fig. 13). Deze indrukken zijn soms bedekt door 
een dikke korst aankoeksels, waardoor zij niet werden 
opgemerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de pot van 
figuur 13:f (vgl. De Roever, 1979, fig. 1:2; Raemae-
kers, 1999, fig. 3.4, links boven).  
 De indrukken zijn in de nog natte klei aangebracht 
met een stengeltje of takje dat schuin van onder naar 
boven werd ingestoken. Soms is op de andere wand 
daarbij een bobbel ontstaan van opgeduwde klei (fig. 
11:c; 19:m). Bij een holle stengel ontstaat aan het ein-
de van de indruk een verhoogd centrum, maar bij een 
stokje/stengel met plat uiteinde is dit vlak (foto 2). Als 

een stengel opgevuld raakt met klei, heeft dit hetzelfde 
effect als een stokje met plat uiteinde. Vaak zijn af-
drukken van de nerven nog zichtbaar. Zowel dunne 
grasstengels als brede rietstengels kunnen zijn gebruikt. 
De breedte varieert van 2 tot 9 mm (fig. 18:d,h). De in 
principe horizontale rij indrukken kan wat scheef ver-
lopen of verspringen als de maakster of maker niet al 
te zorgvuldig is geweest en gedurende het indrukken 
de hand iets heeft laten zakken (fig. 13:d). 
 Variaties in de indrukken ontstaan door het stokje 
of stengeltje meer of minder schuin te houden of door 
dieper of minder diep in te drukken. Als de stengel 
loodrecht ten opzicht van de wand wordt gehouden, 
ontstaan bij een hol stengeltje cirkeltjes (fig. 10:h), of 
ronde indrukken bij een stokje met plat uiteinde of een 
stengel die is opgevuld met klei. De hoek waarmee het 
stokje of stengeltje werd ingedrukt, is bij één pot niet 
constant geweest: druppelvormige indrukken gaan dan 
over in ronde (fig. 10:g). Een enkele maal is de stengel 
parallel aan de potwand gehouden en is de bovenkant 
van de stengel met een horizontale beweging ingedrukt 
(fig. 18:a). Een enkele maal is een rij indrukken met de 
vingertop aangebracht (fig. 14:g,h). 
 Soms was de maker (m/v) met de eerste indrukken 
niet tevreden en is er nogmaals op vrijwel dezelfde 
plek ingedrukt (fig. 19:m). Soms zijn de indrukken bij 
het afwerken van de wand, toen de klei min of meer 
leerhard was, weer wat dichtgesmeerd (fig. 14:d). 
 Een aantal keren bestaat de versiering uit niet één 
rij indrukken, maar zijn twee parallelle lijnen van ver-
gelijkbare indrukken aangebracht (fig. 10:b, 13:e, 14:f). 
Dergelijke parallelle lijnen kunnen echter ook bestaan 
uit druppelvormige indrukken en ronde of verticale 
streepjes (fig. 10:h, 14:a, 18:u). Bij de scherf die is 
afgebeeld in figuur 18:x zijn lange, lengte-indrukken 
van een stengel gecombineerd met twee rijen ronde 
indrukken van waarschijnlijk dezelfde stengel. 
 Veel minder vaak bevindt zich een rij indrukken op 
de buitenwand, vlak onder de rand (fig. 15:d, 19:k–n). 
Bij de scherf van figuur 18:s zwalkt de rij van onder de 
rand naar de hals en het is in dit geval onduidelijk of 
sprake is van een rij indrukken onder de rand of op de 
hals. 
 
Indrukken op de rand 
Een vaak voorkomend versieringselement zijn indruk-
ken die op de bovenkant van de rand voorkomen, op 
verder onversierde potten (fig. 15:a–c), of in combina-
tie met een rij indrukken elders op de potwand. Ook 
deze indrukken op de rand zijn gemaakt met een sten-
gel of stokje. Is het stokje verticaal gehouden dan ont-
staan ronde indrukken (fig. 10:g). Is het stokje ho-
rizontaal gehouden dan ontstaan geulvormige indruk-
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ken (fig. 15:d, 19:j). Het stokje kan daarbij óf lood-
recht (radiaal) ten opzichte van de rand zijn gehouden 
óf iets scheef. Indrukken op de rand kunnen ook het 
karakter hebben van kerfjes, dat wil zeggen smalle in-
drukken naast elkaar van een nagel of van een dun 
instrument zoals een spatel of scherp vuursteentje (fig. 
15:a). Het lijkt er niet op dat ze echt gekerfd zijn met 
een puntig voorwerp. Soms zijn deze kerfjes zeer 
scheef en onregelmatig aangebracht en is een gedeelte 
van de rand bovenop onversierd gebleven (fig. 10:a, 
13:b). Een enkele maal lijken de indrukken te zijn 
aangebracht met een vingertop (fig. 10:h).  
 Deze versiering kan functioneel worden verklaard 
als een vorm van afwerking (zie paragraaf 4.3). Dit 
wordt geïllustreerd door een aantal randen, waarbij 
nog zeer vage of zeer onregelmatige en scheve indruk-
ken te zien zijn, die zeker niet als versiering bedoeld 
zijn. Sommige randen geven de indruk dat de pot in 
een nog natte toestand omgekeerd op een rietmat heeft 
staan te drogen, waardoor vage indrukken zijn ontstaan 
(fig. 19:e).  
 
Indrukken op verschillende plaatsen 
De verschillende plaatsen voor rijen indrukken – op de 
rand, binnen en buiten onder de rand, op de schouder – 
komen in alle mogelijke combinaties op een pot voor. 
Alleen de combinatie van indrukken óp de rand met 
een rij aan de binnen- en buitenzijde onder de rand 
komt niet voor. Wel zijn er verschillende combinaties 
met wandversiering. Veel scherven zijn overigens te 
klein om te kunnen vaststellen of er sprake is van een 
combinatie van meer dan één rij indrukken.  
Enkele voorbeelden zijn een combinatie van: 
– indrukken op de rand en een rij vlak onder de rand 
op de buitenwand (fig. 15:d); 
– indrukken op de rand en één of meer rijen op hals/-
schouder (fig. 10:c, g,h; 14:g, h); 
– indrukken op de rand en een rij binnen onder de 
rand (fig. 19:e, g); 
– indrukken op de rand, een rij binnen bij de rand en 
buiten op hals/schouder (fig. 10:a, f); 
– één rij of meerdere rijen indrukken binnen onder de 
rand en een rij op de hals/schouder (13; 18:b; 19:d, f); 
– een rij indrukken binnen onder de rand en buiten 
onder de rand (fig. 19:a, c).  
 
Bij de scherf van figuur 19:d is het twijfelachtig of de 
rij indrukken zich buiten op de hals bevindt of meer 
onder de rand, aangezien sprake is van een nogal korte 
halszone. Daarnaast is er een combinatie van een rij 
indrukken binnen onder de rand en wandversiering (fig. 
20:a), een rij indrukken buiten onder de rand en wand-
versiering (fig. 20:c), indrukken op de rand en wand-

versiering (fig. 20:b) en zowel indrukken bovenop de 
rand als een rij buiten onder de rand als wandver-
siering (fig. 20:e).  
 
Wandversiering 
Bij een aantal potten is de wand vlakdekkend versierd 
met nagel- of andere indrukken over de hele wand of is 
de wand geruwd (fig. 20). Bij één fragment, gevonden 
in de zijkreek, is deze ruwing vanaf de schouder aan-
gebracht, is de hals onversierd en is aan de buitenzijde 
onder de rand een rij indrukken aangebracht (fig. 20:c). 
Bij een ander fragment waarvan rand en wandscherven 
niet aan elkaar passen, maar die waarschijnlijk wel tot 
één pot behoren, is dit ook het geval (fig. 20:e). Bij 
deze laatste pot bevinden zich ook op de rand dicht 
opeen geplaatste, dwarse dunne indrukjes van een 
stengeltje. De scherf die bij De Roever (1979; fig. 3:10) 
en Raemaekers (1999; fig. 3.4 rechts) staat afgebeeld, 
behoort bij deze pot. Er zijn geen rand- en halsscher-
ven gevonden met ruwing en slechts enkele rand- en 
halsscherven zijn geheel bedekt met indrukken (fig. 
20:b,d). Meestal begint de vlakdekkende versiering 
onder de hals (fig. 20:a,f,l).  
 De ruwing van de wand kan zijn aangebracht door 
met een duim of spatel telkens wat klei op te duwen, 
hetgeen in min of meer regelmatige rijen gebeurd kan 
zijn of onregelmatig (fig. 20:c,e,g,h). De indrukken op 
de wand kunnen bestaan uit paarsgewijze duim-
vingertopindrukken, waarbij het tussenstukje wat uit-
geknepen kan zijn, of uit indrukken van nagels of vin-
gertoppen (fig. 20:d,m). Soms lijkt de ruwing weer 
geglad (foto 4, onder; 7). Bij de vindplaats S2 is een 
keer sprake van opgeduwde nagel- of spatelindrukken 
(foto 5). Daarnaast komen ook ondiepe indrukken voor, 
die zijn aangebracht met een stomp voorwerp (fig. 
20:f,l; foto 3), terwijl op de vindplaats S21 een scherf 
is aangetroffen met ronde, vrij diepe indrukken van 
een stengel (fig. 25:d).  
 De binnenwand bij potten met deze typen versie-
ringen is vaak zeer zorgvuldig geglad en geëffend, 
zwart en glanzend, maar zonder polijstsporen. In de 
magering wordt naast organisch materiaal vaker 
kwarts, steengruis en chamotte gebruikt.  
 Een uitzonderlijke wandversiering bestaat uit een 
patroon van dunne getrokken groefjes die in vrij harde 
klei zijn aangebracht (fig. 18:v) en een patroon van 
nagelindrukken naast en onder elkaar (fig. 18:i,j,r). Het 
is mogelijk dat deze vier scherven van één uitzonder-
lijk versierde pot afkomstig zijn. Een enkele maal zijn 
wandscherven met dunne groefjes gevonden (foto 3). 
Eén randscherf vertoont bredere groeven (fig. 18:w). 
Een groefversiering van, in natte klei getrokken, krui-
sende groeven bevindt zich bij de rand op de binnen-



SWIFTERBANT-AARDEWERK 
 

 58 

kant van een pot die gevonden is in het onderste ni-
veau, K–I. De rand zelf is versierd met smalle indruk-
ken onder de rand en deels bovenop de rand (fig. 13:b). 
 Een aantal scherven vertoont een oppervlak met 
brushmarks. Deze kunnen zeer duidelijk zijn of zeer 
vaag; soms zijn ze niet over het hele fragment aanwe-
zig. Dit moet niet zozeer gezien worden als een versie-
ring, maar als een afwerkingsmethode van de wand 
(zie paragraaf 4.3). 
 
Plastische elementen 
De enige plastische elementen zijn een paar doorboor-
de knobbels en een langgerekt knobbeltje (fig. 19:o,p). 
Dit langgerekte, neusvormige knobbeltje is gevormd 
door met beide duimen min of meer evenwijdig aan de 
potwand de klei wat op te drukken. De herkomst uit 
het hoogste niveau duidt erop dat het een jong element 
is. De magering van dit scherfje bestaat uit zand/-
steengruis en fijn organisch materiaal en wat leembal-
letjes. De kleur is bruingrijs, aan de binnenzijde zeer 
donker en de scherf is goed effen en glad afgewerkt, 
vergelijkbaar met materiaal van de sites op de rivier-
duinen. Een vergelijkbaar knobbeltje is gevonden op 
het rivierduin S21 en op een pot van de vindplaats S11 
(fig. 25:k; foto: 8). 
 De vier grote, subcutaan doorboorde knobbels van 
de vindplaats S3 zijn vrij dicht bij elkaar gevonden in 
de vakken XXII–XXIV/20–21. De maximale onder-
linge afstand bedraagt horizontaal 2 m en verticaal 12 
cm, terwijl ze afkomstig zijn uit het middenniveau. De 
knobbels zijn alle van dezelfde makelij, min of meer 
gelijk van afmeting en behoren daarom waarschijnlijk 
tot dezelfde pot, hoewel de wanddikte niet precies 
gelijk is. De knobbels zijn ca. 2,5 cm lang en 1 cm 
breed en doorboord met een stengel van ca. 3 mm 
dikte, waarbij de afdrukken van de nerven nog duide-
lijk zichtbaar zijn. Dit is de enige aanwijzing voor een 
pot met vier doorboorde knobbels in de vindplaatsen 
van Swifterbant. Knobbels en doorboorde knobbels 
zijn een gangbaar element in de Rössen-, Bischheim- 
en Michelsberg-cultuur (zie hoofdstuk 7). 
 Een heel fragiel, doorboord knobbeltje is gemaakt 
van fijn, zacht materiaal en doorboord met een dun 
stengeltje. Het is smal van boven, breed vanonder en 
afgebroken van de potwand (fig. 19:q). Het betreft een 
zeefvondst uit het bovenste niveau in vak V/19/F. 
 Een laatste uitzonderlijke vondst – uit vak XX-
VI/17/G – is een geulvormig stukje zachte leem, nau-
welijks gebakken, dat rond een rietstengel heeft geze-
ten (fig. 19:r). Het voorwerpje doet denken aan een 
kraal, maar het kan ook een toevallig zo gevormd stuk-
je klei zijn dat in of bij een haardje heeft gelegen.  

 In enkele gevallen zijn zwarte vlekken op de pot-
wand geconstateerd die doen denken aan verfstrepen. 
Op een secundair verbrande scherf lijken deze op blad 
van riet. Mogelijk was er bij het bakken wat riet tegen 
het aardewerk geplakt en is de scherf daar reducerend 
gebakken, waardoor een donkere kleur is ontstaan op 
een verder wat rossige scherf. In één geval lijkt het 
alsof men met overkokende ‘pap’ heeft gespeeld, 
waardoor ‘figuren’ zijn ontstaan (foto 12). Ook 
Kampffmeier (1992: p. 218) heeft dit waargenomen en 
twijfelt of het om bewust aangebrachte verf gaat of om 
een overgekookte inhoud.  
 
Reparatiegaten 
Een aantal scherven heeft een conische doorboring die 
gemaakt is in de reeds gebakken pot (fig. 9:d, 14:f, 
15:a, 20:e). Met een vuurstenen boortje, waarvan de 
‘draairingen’ meestal duidelijk zichtbaar zijn, is een 
gat van buiten naar binnen geboord. De diameter op de 
buitenwand bedraagt 8 tot 17 mm en op de binnen-
wand 4 tot 7 mm. Het laatste stukje kan hierbij door-
gebroken zijn, zodat dit deel van het gat meer cilinder-
vormig is. Het laatste gedeelte kan ook weer wat uitlo-
pen waardoor het gat meer dubbelconisch is. Waar-
schijnlijk gaat het om reparatiegaten, aangebracht om 
een barst te krammen (zie paragraaf 4.4). Bij de pot 
van fig. 9:f en op de linker scherf van foto 10 bevindt 
zich zo’n reparatiegat naast een onvoltooid gat; waar-
schijnlijk heeft men de boring gestaakt omdat men op 
een steentje van de magering stootte. 
 
Chronologische differentiatie 
Vrijwel alle versieringselementen komen zowel in de 
bovenste als in de onderste niveaus in de nederzetting 
voor. Een uitzondering hierop zijn de scherven met 
ruwing en een vlakdekkende versiering van indrukken 
op de wand. Deze zijn voornamelijk afkomstig van 
niveau F, terwijl slechts enkele in niveau G zijn ge-
vonden en één in niveau H. Van één fragment (fig. 
20:e) zijn ook scherven gevonden op de helling van de 
kreek, wat op een jongere bewoningsfase duidt. Het 
andere grote fragment (fig. 20:c) is afkomstig uit de 
opvulling van de zijkreek. De geruwde potten en pot-
ten met wandversiering zijn te beschouwen als een 
jonger type aardewerk. 
 Van de scherven met een rij indrukken onder de 
rand op de buitenwand zijn 25 stuks afkomstig uit 
niveau F/G en slechts zes uit de onderste niveaus H/I. 
Ook dit versieringselement kan op grond hiervan als 
jonger element gezien worden (zie paragraaf 4.8.2; 
tabel 14).  
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4.6  HET AARDEWERK VAN DE OVERIGE  
OEVERWALNEDERZETTINGEN 
 
Inleiding 
Bij het booronderzoek is vastgesteld dat er bij het 
knooppunt van kreken waaraan de vindplaats S3 is 
gelegen, nog een zevental woonplaatsen ligt (fig. 1). In 
S4, gelegen aan de overkant van het kleine, later dicht-
geslibde, zijkreekje, is een proefopgraving verricht. De 
vindplaats S6 is voor enkele meters aangesneden in het 
einde van een werkput van S3. Daarbij is betrekkelijk 
weinig materiaal verzameld, dat volledig overeenstemt 
met dat van S3. Dit zal hier verder niet besproken 
worden. De overige vindplaatsen bij het knooppunt 
van kreken zijn niet opgegraven. Op de oeverwal van 
de grote geul liggen de vindplaatsen S2 en S51. 
 
Vindplaats S4 
In de vindplaats S4 is een proefsleuf van 2 x 8 m op-
gegraven. Het aardewerk bestaat uit 467 scherven, 
waarvan slechts 101 groter zijn dan 4 cm2, drie groter 
dan 50 cm2 en drie groter dan 100 cm2. Het aardewerk 
verschilt in karakter niet van dat van S3. De wanddikte 
varieert van 5 tot 15 mm, hoofdzakelijk van 9 tot 10 
mm, maar er zijn ook enkele dunwandige scherven van 
4–8 mm. De maakwijze en afwerking is dezelfde als 
die bij het aardewerk van S3. Ook hier bestaat de ma-
gering uit een mengsel van meer of minder steengruis 
en organisch materiaal. Een kleine hoeveelheid scher-
ven heeft een magering van voornamelijk steengruis of 
zand.  
 Er is één betrekkelijk groot rand-buikfragment te 
reconstrueren (fig. 23:u). Dit is versierd met zowel 
kerfjes op de rand, als een rij indrukken op de binnen-
wand onder de rand, als twee rijen indrukken op de 
hals. De indrukken op de buiten- en binnenwand zijn 
gemaakt met een dunne stengel, die schuin is ingedrukt. 
De rij indrukken aan de binnenrand van deze pot is 
incompleet. De pot heeft een randdiameter van 24 cm 
en bevat kookresten. De hals is kort en relatief hoog 
ten opzichte van de totale hoogte van de pot. Hiernaast 
zijn er in totaal 21 randscherven en één bodemscherf 
gevonden. Van de randscherven zijn geen diameters te 
meten. De bodemscherf heeft een dikte van 19 mm, 
maar de vorm is niet te bepalen. Van de dertien onver-
sierde randscherven is slechts één randscherf groot 
genoeg om met zekerheid te kunnen zeggen dat de pot 
niet versierd was.  
 De versiering van de overige scherven bestaat uit: 
– zowel indrukken op de rand, als een rij indrukken 
op de hals (1x); 
– indrukken op de rand (twee scherven > 4 cm2 en 
vier kleinere); 

– zowel indrukken op de binnenwand bij de rand, als 
een rij op de hals (1x); 
– indrukken op de hals of schouder (drie wandscher-
ven > 4 cm2 en vijf kleinere). 
De indrukken op de rand zijn gemaakt met een hori-
zontaal gehouden stokje of stengel of met een zeer dun 
voorwerp of vingernagel. De indrukken op de buiten- 
of binnenwand zijn schuin ingedrukt met een stengel 
of stokje. Er is één wandscherf met een doorboring 
met gladde wanden, die in natte klei lijkt te zijn ge-
maakt. Dit contrasteert met alle overige doorboringen 
die duidelijke draairingen vertonen van een boortje en 
die in gebakken klei zijn aangebracht. Geruwde wand-
scherven zijn niet aangetroffen.  
 
Vindplaats S2 
Vindplaats S2 op kavel G42 is gelegen op de hoge 
oeverwal langs de grote geul en is voor een groot deel 
opgegraven, wat ca. 7 000 scherven heeft opgeleverd. 
Ook het aardewerk van deze vindplaats (fig.21; 22; 
23:a–m) heeft eenzelfde karakter als dat van de vind-
plaats S3.  
 Er zijn negen bodemfragmenten gevonden, drie 
kleine fragmenten waarschijnlijk van bodems en een 
bodemaanzet. De bodems lagen, net als in S3, in de 
vakken met een grote scherfdichtheid, behalve een 
kleine knobbelbodem die in een bijna leeg vak ten 
westen naast het palenrijtje lag.  
 Naast een fragment van een kleine knobbelbodem 
met een dikte van ca. 1,5 cm en een diameter van 2,5 
cm, zijn een grotere knobbelbodem, vier puntbodems, 
en twee iets verdikte ronde bodems gevonden. Over de 
vorm van de overige bodemfragmenten valt niets te 
zeggen.  
 De randscherven waarvan de diameter min of meer 
bepaald kon worden, zijn afkomstig van middelgrote 
en grote potten: drie hebben een diameter van 18–21 
cm, drie van 22–24 cm en negen hebben een diameter 
groter dan 25 cm. Er is één potje met een diameter van 
16 cm. 
 De overheersende vorm van het aardewerk is, net 
als bij de vindplaats S3, een min of meer S-vormig 
profiel met een rand- en buikdiameter in dezelfde orde 
van grootte. Er komen dezelfde vormvariëteiten voor. 
De buik kan wat geknikt zijn zoals in figuur 21:a,d. 
Een wat afwijkende vorm heeft de pot van figuur 21:h 
die een wat kleine mondopening heeft in verhouding 
tot de buikdiameter, waardoor de pot een meer ge-
sloten vorm krijgt. Een uitzonderlijke vorm is een bol 
potje met een cilindrische, convexe randzone (fig. 
21:b). 
 Bij de versiering bestaande uit horizontale rijen 
indrukken lijken de druppelvormige indrukken op S2 
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wat minder vaak toegepast te zijn ten opzichte van 
andere soorten indrukken en komen er wat uit-
zonderlijke versieringen voor van cirkeltjes, groefjes, 
enz. (fig. 22:b–d,f; fig. 23:i; foto 8). Een variant, eigen 
aan de vindplaats S2, is de versiering van een blokje 
van twee rijen dubbele vingertopindrukken bij de rand 
(fig. 21:i). Er is één wandscherf met ruwing gevonden 
(in de eerste opgravingsput, foto 6) en een wandscherf 
bedekt met opgeduwde spatelindrukken (foto 5), uit 
een putje dat gegraven werd voor afval van het opgra-
vingskamp, vlak naast de vindplaats S2. 
 
Vindplaats S51 
De vindplaats S51 ligt net als S2 op de oeverwal langs 
de grote geul, ca. 750 m ten noordwesten van S2, op 
kavel G16. De vindplaats is voor de helft door de geul 
weggeërodeerd. Er is een strook van 5 x 20 m langs de 
geul opgegraven in oost-westrichting, waarin ca. 1270 
scherven zijn gevonden. Het gaat om twee scherfcon-
centraties, met 40–80 scherven per m2, die door de 
geul zijn aangesneden. Tussen deze concentraties ligt 
een deel met wat minder scherven: 11–20 per m2. Het 
aardewerk is vergelijkbaar met dat van S3. Het heeft 
dezelfde makelij, voorkomen en variaties in magering, 
versiering en wanddiktes.  
 Slechts acht scherven zijn groter dan 50 cm2 en 
twee groter dan 100 cm2. Deze liggen in of bij de vak-
ken met veel scherven, eenzelfde beeld als bij S3. De 
maximale afstand tussen passende scherven bedraagt 
7,5 m, tussen scherven die waarschijnlijk tot dezelfde 
pot behoren is deze 11 m.  
 Er zijn vier bodemfragmenten gevonden: drie afge-
ronde puntbodems met een dikte van 18–19 mm en een 
knobbelbodem met een dikte van 18 mm en een dia-
meter van 22 mm. Verder komen van deze vindplaats 
26 onversierde en zes versierde randfragmenten, vijf-
tien versierde wandscherven en vijf wandscherven met 
een reparatiegat. 
 De versiering is vergelijkbaar met S3, maar bezit 
eigen varianten. De versiering bestaat uit: 
– een rij schuin ingestoken indrukken van een riet-
stengel onder de rand op de buitenwand met een 4 cm 
brede tussenruimte ertussen (van één of twee potten, 
fig. 23:n,q), 
– een rij recht ingestoken indrukken van een hol sten-
geltje onder de rand aan buitenzijde (één scherf, fig. 
23:o), 
– twee rijen dubbele vingertopindrukken onder de 
rand (één scherf, fig. 23:p), 
– ‘gewone’ indrukken op de hals of schouder van een 
schuin ingestoken stokje of stengel op negen hals- of 
schouderscherven en op de binnenzijde onder de rand, 
  

– uitgeknepen dubbele vingertopindrukken op vijf 
hals- of schouderscherven (van één tot drie potten), 
– verticale ca. 2 cm lange, dunne indrukken of groef-
jes op de hals-schouder (op een rand-buikfragment, fig. 
23:r), 
– kleine hoekige indrukken, waarbij alleen een hoek-
je van een of andere spatel is ingedrukt, op de binnen-
wand onder de rand (één scherf), 
– verspreide indrukken op de wand (één klein scherf-
je), 
– vlakdekkende versiering van opgeduwde spatelin-
drukken van een spatel met stompe punt (op één wand-
scherf, fig. 23:t), 
– een bijzondere versiering op een schouderfragment: 
op de breuk is nog net een horizontale rij kleine in-
drukken zichtbaar, waaronder schuin naar links en naar 
rechts banen van dubbele rijen van dezelfde soort in-
drukjes lopen (fig. 23:s). De indrukjes lijken te zijn 
gemaakt, door een rechthoekig spaandertje van enkele 
millimeters dikte schuin van onder naar boven in te 
steken. 
 
 
4.7  HET AARDEWERK VAN DE NEDER-
ZETTINGEN OP DE RIVIERDUINEN 
 
Inleiding 
Wat betreft de hoeveelheid scherven bestaat er een 
groot verschil tussen het aardewerk van de rivierdui-
nen en dat van de oeverwallen. Bij de vindplaatsen 
S11 en S61 gaat het om resten van een tiental potten, 
bij S21 en S23 om nog minder, maar daar is een groot 
gedeelte van de bovenlaag verdwenen door erosie. 
Alleen bij S22, op de helling van een duin, gaat het om 
een wat grotere hoeveelheid materiaal dat waarschijn-
lijk in secundaire positie lag en afkomstig is van een 
hoger deel van het duin.  
 Ten tweede is het niet zeker dat al het aardewerk 
van een nederzetting op de rivierduinen uit één bewo-
ningsfase dateert. Houtskool uit de aardewerkvoerende 
venige en kleiige laag van vindplaats S61 is gedateerd 
op 4450–4000 cal BC. Voor S11 en S22/23 is wel 
verondersteld dat het aardewerk geasscocieerd is met 
de mesolithische bewoning ter plaatse omstreeks 
5300–5100 cal BC (Whallon & Price, 1976; Price, 
1981; Van Berg, 1991; 1993). Gezien de jongere date-
ringen van aardewerk van deze sites is dit niet verant-
woord. Recente dateringen van aankoeksels op een 
potscherf van S11 en van S23 hebben nu duidelijk 
aangetoond dat er ook bewoning of aanwezigheid op 
de duinen in een jongere fase is geweest, die gelijktij-
dig is met de bewoning op de oeverwallen rond 4450–
4200 cal BC (zie paragraaf 1.4 en 2.3). Dit betekent 
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niet noodzakelijk dat al het aardewerk van de duinsites 
uit deze periode stamt. Daarvoor is de steekproef te 
klein en de associatie van het materiaal te open. Een 
deel kan jonger zijn, maar niet later dan het moment 
waarop het duin geheel overgroeid raakt met veen, ca. 
3800 cal BC. Ook kan een deel ouder zijn, zoals een 
pot van S11 (fig. 25:j) die typologisch vergelijkbaar is 
met de pot die bij Bronneger is gevonden en gedateerd 
is op 4800–4600 cal BC (zie paragraaf 6.1). Daterin-
gen voor aardewerk rond 5300–5100 cal BC zijn ech-
ter onwaarschijnlijk, omdat dan ook de werkput van 
S24 aardewerkvondsten had moeten opleveren. Gezien 
de afdekking van materiaal op de duinhelling door 
veen moet de bewoning aldaar namelijk dateren van 
vóór 5050 cal BC. 
 Van vier scherven van de vindplaats S11 is de or-
ganische component van de klei waaruit de potten zijn 
gemaakt, gedateerd. Door de aard daarvan zijn de uit-
komsten echter geen betrouwbare maat voor de ouder-
dom van het aardewerk (De Atley, 1980). De uitkom-
sten laten een grote spreiding zien, van 5470–5300 tot 
4620–4360 cal BC, terwijl enkele uitschieters buiten 
deze range het gevolg lijken te zijn van fouten in de 
monsterbereiding (Hogestein & Peeters, 1996). Twee 
dateringen van een scherfje – het typerende, dunwan-
dige materiaal van het riverduinaardewerk – uit con-
centratie E aan de rand van de opgraving, liggen op 
4620–4360 cal BC en 4220–3790 cal BC. Deze laatste 
datering zou fout zou zijn vanwege de foutieve mon-
sterbereiding (UtC 1225/957; Hogestein & Peeters, 
1996).  
 De dateringen van de organische component van 
twee scherven die 2 m van elkaar liggen en waar-
schijnlijk beide tot de eerste pot behoren (zie onder; fig. 
25:k), verschillen aanzienlijk. De eerste scherf, met 
vijf dateringen, leverde de onbetrouwbare datering van 
6680–6450 cal BC op en vier dateringen tussen 5310–
4850 en 4910–4620 cal BC (UtC 958/959/1092/1093). 
De andere scherf, met drie dateringen, heeft een onbe-

trouwbare datering van 5970–5740 cal BC en twee 
dateringen van 5470–5300 en 5470–5070 cal BC (UtC 
960/1228/955; Hogestijn & Peeters, 1996). Als we 
deze uitkomsten toch aannemelijk vinden, zouden 
beide scherven van hetzelfde soort aardewerk van 
verschillende potten afkomstig zijn en uit verschillen-
de bewoningsfasen, van minimaal vóór 4900 cal BC. 
 Er zijn drie dateringen van een scherf van de vierde 
pot (zie onder) van het organisch gehalte tussen 5300–
5050 en 5030–4720 cal BC (UtC 956/1226/1227; Ho-
gestein & Peeters, 1996). Als men deze uitkomsten al 
betrouwbaar acht, betekent dit dat grof organisch ma-
teriaal in de magering, wat zo kenmerkend is voor het 
aardewerk van de oeverwalnederzettingen, al heel 
vroeg in gebruik was. Het is aannemelijker dat oudere 
koolstof, in de klei waarvan de potten gemaakt zijn, 
een rol speelt bij de dateringen evenals een uitwisse-
ling of opname van organisch materiaal uit de omge-
ving. De dateringen lijken al met al onvoldoende be-
trouwbaar om aardewerk in de periode 5450–4700 cal 
BC te veronderstellen. Hogestijn (et al., 1996), op 
wiens verzoek de dateringen zijn uitgevoerd, is echter 
een tegengestelde mening toegedaan en gebruikt deze 
dateringen als een bewijs voor aardewerk in de periode 
voor 5000 cal BC.  
 
De dateringen van ca. 4800–4700 cal BC staan niet 
meer op zichzelf nu bij recente opgravingen in Flevo-
land scherven zijn gevonden, op een niveau van 6,00–
5,70 m –NAP, gedateerd op ca. 4780/4690 cal BC 
door een 14C-datering van kookresten op het aardewerk 
(Hogestijn et al., 1996; Muller, 1997). Ook hier valt 
mijns inziens niet met zekerheid te zeggen dat het 
aardewerk geassocieerd mag worden met een oudere 
datum van ca. 5000 cal BC van houtskool uit een 
haardkuil. De haardkuil lag namenlijk aan de periferie 
van de opgraving op een wat dieper niveau, waar al-
leen vuursteenconcentraties zijn aangetroffen en opval-
lend meer mesolithische spitsen (zie hoofdstuk 6). Ook 

Tabel 10. Aantallen scherven van de materiaalcategorieën per concentratie in de vindplaats S11 
 

 aantallen scherven     
concentratie categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4 totaal
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––
A – – 47   (= 1e pot) – 47
B 5 – – – 5
C 7 6   (= 4e pot) 13   (= 1e pot?) 2  (= 2e pot?) 28
D 3   (= 3e pot) – – 1   (= 2e pot) 9
 5    
E 9 – – – 9
     
totaal 29 6 60 3 98
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in Hardinxveld-Giessendam (Zuid Holland) is aarde-
werk uit deze periode te voorschijn gekomen (Rae-
maekers, 2001; Louwe Kooijmans, 2001) 
 
Aardewerk van de vindplaats S11, kavel H34 
In totaal zijn in de vindplaats S11 283 scherven opge-
graven in een areaal van ca. 525 m2. De hoeveelheid 
vuursteenvondsten is vele malen groter. Daarnaast zijn 
er veel haardkuilen vastgesteld. Alleen de bijna 100 
scherven die groter zijn dan 4 cm2 zijn in de studie 
betrokken en per individu beschreven. Er zijn vier 
materiaalcategorieën onderscheiden: 
1) dunwandige scherven met een magering van steen-
gruis en/of zand, eventueel gemengd met een com-
ponent fijn organisch materiaal, dat met het blote oog 
niet altijd goed is te zien, 
2) dikwandiger scherven met een magering van grof 
organisch materiaal en wat steengruis, 
3) dun-dikwandig aardewerk met een magering van 
voornamelijk fijn organisch materiaal, 
4) dun-dikwandig aardewerk met een magering van 
zand en chamotte. 
 Het aardewerk is aangetroffen in vijf concentraties 
(zie paragraaf 3.6, fig. 6). Veel scherven van eenzelfde 
materiaalcategorie lagen bij elkaar in dezelfde concen-
tratie en zijn veelal afkomstig van dezelfde pot (tabel 
10).  
 
In totaal is er sprake van slechts 5 à 9 potten. Van twee 
grotere fragmenten is er één als een geheel bewaard 
gebleven, de ander is vergruisd geraakt en meer ver-
spreid. Het lijkt duidelijk dat op deze site geen sprake 
is van basiskampementen met een veelvuldig gebruik 
van aardewerk als kookpotten. De geringe hoeveelheid 
aardewerk is als volgt te verklaren: 
– er is sprake van geringe, kortsondige activiteit in 
incidentele kampementen voor special activities, op 
dezelfde plek als een mesolithisch basiskamp zonder 
aardewerk uit een eerdere periode, 
– het aardewerk stamt uit een oude fase en is nog 
geen gewoon gebruiksgoed, 
– veel aardewerkscherven zijn door postdepositionele 
processen verdwenen. 
Het een sluit het ander niet uit. Enkele potten kunnen 
ook bewuste deposities vertegenwoordigen, met name 
de scherven van een pot in concentratie A en het grote 
fragment in concentratie D. 
 
Tot de eerste pot (fig. 25:k) behoren, op grond van hun 
identieke kenmerken, alle 47 scherven uit concentratie 
A en dertien scherven uit concentratie C. Slechts acht 
bijeen gelegen scherven passen en vormen een groot 
puntbodemfragment. De maximale afstand tussen de 

scherven van deze pot bedraagt 15 m. Waarschijnlijk is 
het een S-vormig geprofileerde pot met een puntbodem. 
Een schouderscherfje heeft een uitgeknepen duim-
vingertopindruk, waardoor een soort langgerekt knob-
beltje wordt gevormd. Een beschadigde randscherf 
lijkt indrukken op de rand te hebben. De wanddikte 
varieert van 6 tot 9 mm, maar is voornamelijk 8 mm. 
De scherven hebben een gezamenlijk oppervlakte van 
605 cm2, ca. 60% van de gereconstrueerde pot. De 
randdiameter van de pot wordt geschat op 17 cm, de 
hoogte op 22 cm en het volume op ca. 4 liter. De ma-
gering bestaat hoofdzakelijk uit fijn organisch materi-
aal (materiaalcategorie 3). Hier en daar is een hoekig, 
donker gekleurd chamotte- of kleibrokje te zien. De 
wand is gladgestreken en aan de binnenwand bevinden 
zich kookresten. De kleur is donkerbruin, aan de bin-
nenkant wat grijzer.  
 De tweede pot bestaat uit twee bij elkaar gelegen, 
identieke rand-buikfragmenten (fig. 25:j) in concen-
tratie D. Waarschijnlijk behoren twee scherven uit 
concentratie C, 8–9 m daarvandaan, ook tot deze pot. 
Het profiel is S-vormig en de rand is versierd met bo-
venop, naast elkaar, min of meer ronde indrukken van 
een stomp voorwerp. De pot heeft een wanddikte van 8 
mm. Als de hoogte van de pot van dezelfde orde van 
grootte is geweest als de randdiameter van 19 cm, dan 
was de inhoud ongeveer 4,5 liter. Het manteloppervlak 
bedraagt dan ongeveer 1150 cm2, maar de totale op-
pervlakte van de aanwezige scherven is 474 cm2 (41%). 
De magering bestaat uit zand en harde, rode à bruine 
chamotte (materiaalcategorie 4). Er is geen organisch 
materiaal in de magering waarneembaar, ook niet met 
een microscoop (zie paragraaf 5.3); de kern van de 
scherf is dan ook wat lichter van kleur. De potwand is 
bruin van kleur en er zijn geen kookresten op aan-
getroffen. De wand is goed gladgestreken en vertoont 
hier en daar craquelé-achtige barstjes. Waarschijnlijk 
is de nog natte klei met een natte vinger afgewerkt, 
waardoor een sliblaagje aan het oppervlak is ontstaan 
dat hier en daar afschilfert. De pot is opgebouwd uit 
kleirollen die recht op elkaar zijn gezet (H-voegen). 
Veel breuken lopen langs het aanhechtingsvlak van de 
rollen. Deze hebben een hoogte van ongeveer 12 mm.  
 De derde pot (fig. 25:h) is een kleiner potje, ook uit 
concentratie D. De onderlinge afstand van de samen-
stellende scherven bedraagt maximaal 2,5 m. De vorm 
is wat geknikt, waarbij de naar buitenstaande holle 
halszone met een knik overgaat in een bolle buik; de 
binnenwand is ronder. De rand is afgeplat door het 
indrukken van een smalle spatel met recht uiteinde of 
iets dergelijks. Op de schouder bevinden zich twee 
dubbele vingertopindrukken, waarvan het duidelijk is 
dat deze gegroepeerd zijn en niet een onderdeel van 
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een rij vormen. De drie scherven zijn dunwandig (5–6 
mm). De randdiameter bedraagt ongeveer 14 cm. Als 
we de buik min of meer als een bol reconstrueren, 
heeft het potje een inhoud tussen 1,5 en 2 liter. Het 
gezamenlijk oppervlak van de scherven is 55 cm2 of 
9% van het gereconstrueerde manteloppervlak. De pot 
is gemagerd met steengruis en zand en een component 
fijn organisch materiaal dat niet of nauwelijks zicht-
baar is (materiaalcatgorie 1). De wand is goed afge-
werkt, getuige de vage polijstsporen van een hard 
voorwerp. De buitenwand is donkerbruin van kleur; de 
binnenwand is wat donkerder, bijna zwart, hier en daar 
glimmend. Hoewel op bovenstaande scherven kook-
resten niet duidelijk waarneembaar waren, is het mo-
gelijk dat de scherf met de gedateerde kookresten 
(4340–4220 cal BC, zie paragraaf 1.4), van deze pot 
afkomstig is. Kookresten zijn nooit egaal verdeeld 
over de potwand. De scherf is van hetzelfde materiaal, 
heeft hetzelfde uiterlijk en dezelfde wanddikte en lag 
op een afstand van bijna een meter. 
 Een vierde pot, uit concentratie C, die kan worden 
onderscheiden op grond van het materiaal, is een dik-
wandige pot (8–9 mm, voornamelijk 9 mm) met een 
magering van grof organisch materiaal en wat steen-
gruis, het soort aardewerk dat op de oeverwallen ge-
woon is. Er is slechts een wandfragment overgebleven, 
bestaande uit vijf passende scherven, die maximaal 6 
m van elkaar verspreid lagen, en een niet-passende. 
Het gezamenlijk wandoppervlak bedraagt 42 cm2. De 
wanden zijn gladgestreken, waarbij afdrukjes van het 
organische materiaal van de magering nog wel zicht-
baar is. Aan de buitenkant zijn de scherven donker-
bruin van kleur en aan de binnenkant zwart. 
 De overige scherven zijn bijna alle van de eerste 
categorie aardewerk: dunwandig (4–7 mm) met een 
magering van een mengsel van steengruis en zand. 
Tussen al deze wandscherven bevindt zich slechts één 
klein (5 cm2), wat bolstaand, randscherfje (fig. 25:i). 
De wand van de potten is vrij goed afgewerkt met 
soms vage polijstsporen, maar het oppervlak van de 
scherven kan verweerd zijn en zelfs afgeschilferd, 
waardoor de afwerking niet meer is te zien. Afgezien 
van het bolle randscherfje kunnen al deze scherven bij 
een van de vier bovenstaande potten behoren. Daar-
naast zijn er nog een klein randscherfje (≤ 4 cm2) aan 
de zuidrand van concentratie D en een wandscherf 
(exacte vindplaats niet bekend) van materiaalcategorie 
3, eventueel behorend bij de eerste pot, maar deze 
scherven zijn dusdanig verweerd en bedekt met een 
aankoeksel van zand, dat dit niet met zekerheid is te 
zeggen. Het randje lijkt versierd met indrukken op de 
rand. In totaal is er sprake van minimaal vijf potten of 
maximaal negen potten. 

Het is de vraag in hoeverre dit beperkte aardewerk-
complex overeenkomt met het omvangrijke materiaal 
van de oevervindplaats S3 en of er argumenten zijn 
voor of tegen gelijktijdigheid. Het beperkte aantal 
potten en de veronderstelde, andersoortige site-functie 
zijn daarbij een handicap. In de duinsite S11 ontbreekt 
de versiering van rijen indrukken op hals/schouder en 
binnenwand, evenals de vlakdekkende wandversiering. 
Het gebruik van een grote component grof organisch 
materiaal in de magering komt bij de 5 à 9 potten van 
S11 maar één keer voor, terwijl dit in S3 juist de meest 
gebruikte magering is. Dunwandig aardewerk en aar-
dewerk dat is versierd met indrukken op de rand, de 
overheersende typen van S11, komen wel op de oe-
verwalnederzettingen voor, maar zijn daar in de min-
derheid. De losstaande dubbele vingertopindrukken op 
de schouder zijn een uitzonderlijk element. 
 Zoals boven gezegd kunnen de eerste en de tweede 
pot bewuste deposities vertegenwoordigen. Een derge-
lijke bewuste depositie wordt in Nederland veronder-
steld voor de pot uit het Voorste Diep (Kanaal Buinen-
Schoonoord) bij Bronneger (gemeente Borger, Drenthe; 
Kroezenga et al., 1991; Lanting 1992). Het betreft een 
S-vormig rand-buikfragment, vrij sterk geprofileerd, 
versierd met wat ovale indrukken op de rand; de pot is 
opgebouwd uit kleirollen (fig. 25:l) en qua type enigs-
zins vergelijkbaar met de tweede pot (fig. 25:j). De 
klei is gemagerd met zowel wat grover als fijn steen-
gruis; de wanden zijn met de vingers vrij goed gladge-
streken. Een ander mooi voorbeeld van ‘depositieritu-
eel aan de waterkant’ met onder andere een grote pot 
in een depositiekuiltje is gevonden in Hardinxveld-
Giessendam De Bruin (Louwe Kooijmans, 2001b, p. 
90 e.v.). 
 Het is mogelijk dat beide potten van vindplaats S11 
ook als offer zijn gedeponeerd, waarbij er één bedekt 
is geraakt, waardoor hij min of meer ‘heel’ is gebleven, 
maar de ander wél is gebroken en in scherven ver-
spreid geraakt. Deze traditie zet zich voort in de vol-
gende periode. Potten en geweien uit de trechterbeker-
cultuur worden geïnterpreteerd als (voedsel)offers 
(Bakker & Van der Sanden, 1995; Van der Sanden, 
1997). Deze offers zijn alle gevonden in een natte 
omgeving en zijn daardoor bewaard gebleven. De 
duinsite S11 lijkt dan een wat ongebruikelijke plek. De 
overige zeven potten van deze site kunnen in andere 
fasen stukgevallen zijn tijdens een of andere activiteit. 
Van slechts één pot is er een betrouwbare datering van 
kookresten. 
 
Het aardewerk van de vindplaatsen S21–24, kavel H46 
Op het rivierduin van kavel H46 bevinden zich twee 
toppen. Vindplaats S21, op de top in de noord-
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westhoek van de kavel betreft een geërodeerde bewo-
ningsplek, waaruit slechts 40 kleine wandscherfjes te 
voorschijn kwamen uit een areaal van 425 m2. Aan de 
zuidzijde van de kavel ligt een tweede top waar S22, 
S23 en S24 zijn gegraven, in wezen drie werkputten 
van één site. S22 (240 m2) ligt aan de zuidzijde op de 
helling van het duin. Het overgrote deel van de scher-
ven (ca. 400) is daar bij de eerste opgravingen in de 
jaren ’60 aan weerszijden van de bermsloot gevonden, 
waarschijnlijk in secundaire positie. Het materiaal is 
destijds in het museum van Schokland opgeslagen en 
daar beschreven. De kleine hoeveelheid scherven die 
in S23 (150 m2), op de duintop en bovenaan de helling 
zijn gevonden, kunnen de resten van deze bewoning in 
situ voorstellen. S24, onderaan de helling, heeft geen 
aardewerk opgeleverd.  
 Veel scherven vertonen kookresten, wat duidt op 
het gebruik als kookpot, maar er zijn geen reconstru-
eerbare potten gevonden. Wel is één wat groter hals/-
buik-fragment van een dikwandige, vrij grote pot op-
gegraven, die gemagerd is met voornamelijk kwarts en 
steengruis. De enigszins rechte hals van deze pot gaat 
met een knik over in een convexe buik. De wand onder 
de buikknik is versierd met verticale rijen duim/vinger-
topindrukken en bezit een reparatiegat bij de buikknik 
(fig. 25:c). Een klein dunwandig scherfje van een klei-
nere pot vertoont ook een dergelijke buikknik. Onder 
de scherven bevinden zich naar buiten staande, wat 
concave rand- en halsscherven en convexe wand-
scherven. Verder is een mooie knobbelbodem met een 
dikte van 17 mm gevonden (fig. 25:m) en vijf dikkere 
scherven met de aanzet tot de bodem en mogelijk een 
scherf van een dikke ronde bodem. De bodemdikte 
bedraagt maximaal 24 mm. Exacte randdiameters zijn 
niet te meten, maar de kromming van enkele buik-
scherven wijst op grote potten. 

 De wanddikte varieert van 4 tot 12 mm, maar ligt 
voornamelijk rond 8 mm en bedraagt bij ongeveer 
20% van het aantal scherven 10–12 mm. De kwaliteit 
is in het algemeen vrij hard, maar ook zachter aarde-
werk komt voor. De magering bestaat uit steengruis, 
onder andere rode graniet, kwarts en zand, dat ver-
mengd kan zijn met fijn of grof organisch materiaal. 
Dit organisch materiaal is in de dikwandige scherven 
wat grover. Sporadisch komen wittige kleiballetjes 
voor. De kleur is donkerbruin en bruingrijs, vaak met 
zwarte binnenwand. Het viel op dat de scherven die in 
plastic zakken in het magazijn van het museum van 
Schokland bewaard werden, een bruinere kleur hadden 
dan de scherven van dezelfde pot in de vitrine van het 
museum. Kennelijk vindt er een kleurverandering 
plaats bij blootstelling aan licht en lucht. 
 Het aardewerk is uit rollen opgebouwd, wat goed 
zichtbaar is bij scherven die precies langs de voegen 
van de kleirollen zijn gebroken. Ze zijn meestal met H-
voegen op elkaar gezet, soms met een schuine N-voeg. 
De hoogte van de rollen varieert van 12 tot 17 mm. 
 De randen van de potten zijn afgerond, waarbij de 
vorm rond of iets spitser kan zijn. Eén randje is wat 
afgeplat. Bij een andere rand is de klei naar buiten 
omgeslagen en niet goed geëffend met de wand eron-
der (fig. 25:b). Het wandoppervlak kan verweerd zijn, 
waardoor het een ruw uiterlijk heeft gekregen. Niet-
verweerde scherven zijn overwegend goed glad. Soms 
vertoont het oppervlak wat craquelé-achtige barstjes, 
mogelijk ontstaan door krimpen nadat het oppervlak in 
natte toestand met de vingers is gladgestreken. Enkele 
scherven zijn met een hard voorwerp gepolijst. Vaak 
zijn vage of duidelijke schraapsporen zichtbaar, die 
zijn ontstaan door schrapen met een spaander in natte 
klei. De binnenwand is vaak goed glad, zwart en glim-
mend, vooral bij de geruwde scherven en scherven met 

Tabel 11. Aantallen randscherven  
en versierde scherven van de vindplaatsen S21–23 
 

 

 S21 S22–23 
 –––––– –––––– 
onversierde randscherven – 17 
kerfjes op de rand 1 5 
1 à 2 rijen verticale nagelindrukken onder de rand – 3 
idem, op hals of schouder/wand – 11 
1 of meer rijen ± ronde indrukken op hals of schouder 2 1 
een rij druppelvormige indrukken, hals – 1 
verspreide nagelindrukken op de wand – 2 
verspreide ronde indrukken op de wand – 2 
duim–vingertopindrukken op de wand – 1 pot?   (37 scherven) 
geruwd op de wand – 1 pot?  (32 scherven) 
langgerekt knobbeltje 1 – 
conische reparatiegaten – 2 
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vlakdekkende versiering. Het lijkt of de binnenwand 
beter bestand is tegen verwering, een verschijnsel dat 
zich ook voordoet bij dit soort scherven van de oever-
walvindplaats S3. 
 Er zijn in totaal 17 onversierde, 9 versierde rand-
scherven en 90 versierde hals-, schouder- en wand-
scherven (van waarschijnlijk 33 potten), naast ca. 300 
onversierde wandscherven (tabel 11). Op basis van 
materiaal, dikte, hardheid, randvorm en versiering zijn 
er minimaal 22 potten te onderscheiden. De versiering 
bestaat uit kerfjes van een spatel of nagel op de rand, 
duim-vingertopindrukken, nagelindrukken, ronde in-
drukken van een stengel of takje of meer druppel-
vormige indrukken. Ook zijn er geruwde scherven, 
waarbij de klei met een spatel of de duim onregelmatig 
is opgeduwd. 
 Het aardewerk van de scherf met de rij vrij langge-
rekte, druppelvormige indrukken is van goede kwali-
teit. De scherf heeft een wanddikte van 9 mm en een 
magering van voornamelijk steengruis, waarbij aan de 
binnenwand tegenover de indrukken een bobbel is 
ontstaan. De scherf is vergelijkbaar met een scherf van 
de vindplaats S3 (fig. 19:m). De geruwde scherven en 
de scherven met paarsgewijze duim-vingertopin-
drukken zijn alle van dezelfde makelij: dikwandig met 
een magering van kwarts en grof organisch materiaal. 
Waarschijnlijk gaat het om slechts twee potten.  
 Geruwd aardewerk en verspreide indrukken op de 
wand worden op de oeverwalnederzettingen wel ge-
vonden maar niet in overvloed; op de vindplaats S3 is 
dit een jonger element. Bij S22, waar relatief veel 
wanddekkende versiering voorkomt, zouden we dus te 
maken kunnen hebben met een verstoorde bewo-
ningslaag van een jongere fase.  
 De druppelvormige indrukken, zo veelvuldig voor-
komend op S3, zijn op S22/23 maar één keer vertegen-
woordigd. Het langgerekte knobbeltje kent een parallel 
in S11 (fig. 25:k) en in S3 (fig. 19:p). In de Swifter-
bant-nederzettingen zijn in totaal drie van dergelijke 
neusvormige knobbeltjes gevonden. 
 De scherf waarvan de kookresten zijn gedateerd is 
een wat verweerde, geheel donkere, concave hals-
scherf met een klein stukje rand. De wanddikte be-
draagt 6–8 mm en de magering bestaat uit steengruis 
en zand. Het oppervlak vertoont vage schraap- of 
veegsporen en kleine krimpscheurtjes. Het is niet goed 
te zien of de rand indrukken bezit of dat het een be-
schadiging betreft. 
 
Het aardewerk van de vindplaats S61, kavel G76 
In de vindplaats S61 is op de helling van het duin een 
werkput van 58 m2 opgegraven. Er zijn bijna 200 
scherven gevonden, waarvan er ca. 50 kleiner zijn dan 

4 cm2. Op basis van makelij, vorm en versiering zijn 
minimaal negen potten te onderscheiden, de meeste 
slechts gerepresenteerd door één of enkele scherven, 
maar er zijn ook grotere fragmenten bewaard gebleven. 
De niet-passende onversierde wandscherven kunnen in 
principe van deze potten afkomstig zijn. In het alge-
meen is het aardewerk van de vindplaats S61 dunwan-
dig (6–8 mm), met uitzondering van een grote, S-
vormige pot (fig. 24:i). De klei is gemagerd met een 
mengsel van zand en steengruis. Als een component 
fijn organisch materiaal aanwezig is, is deze met het 
blote oog niet of nauwelijks zichtbaar. De wanden zijn 
gladgestreken of geëffend met een voorwerp. Een 
enkele pot is onversierd en de andere zijn spaarzaam 
versierd met indrukken op de rand, of met indrukken 
onder de rand en/of op de hals/schouder. De compo-
nent dikwandig aardewerk met een magering van grof 
organisch materiaal – kenmerkend voor de oeverwal-
nederzettingen – is slechts in twee wandscherven ver-
tegenwoordigd. Ook de voor S3 kenmerkende druppel-
vormige indrukken ontbreken op S61. Omgekeerd is 
het type aardewerk van S61 wel in kleine hoeveelhe-
den op de oeverwalnederzettingen te vinden.  
 
Er kunnen een paar potprofielen worden gereconstru-
eerd. Het eerste potfragment (fig. 24:e) is gereconstru-
eerd op basis van vijf grote verweerde en niet-
verweerde scherven en 16 wat kleinere scherven. De 
scherven lagen maximaal 6 m van elkaar. De pot heeft 
een hoge, concave hals, een scherpe buikknik en een 
convex benedendeel. De rand zelf is niet aanwezig, 
omdat het bovenste kleirolletje ontbreekt. Wel is er een 
randscherfje gevonden, van min of meer hetzelfde 
materiaal en afwerking, met indrukken op de rand, dat 
bij deze pot kan behoren. De wanddikte is bij de hals 
6–7 mm en bij de buik 7–8 mm. De pot heeft de vol-
gende afmetingen: buikdiameter ca. 33 cm, hals hoger 
dan 10 cm en een totale hoogte die hoger is dan 25 cm. 
De geschatte inhoud van de pot bedraagt ca. 15 liter. 
Het gezamenlijk oppervlak van de scherven is 714 cm2 
of ca. 28% van de pot. Waarschijnlijk heeft de pot een 
min of meer ronde bodem gehad. Een verbrokkelde 
scherf met een wanddikte van 8–11 mm zou afkomstig 
kunnen zijn van de bodem of bodemaanzet.  
 De magering bestaat uit fijn materiaal: zand ver-
mengd met wat steengruis en zeer fijn organisch mate-
riaal. Dit was met het blote oog niet altijd zichtbaar 
maar wel met de microscoop (hoofdstuk 5). De pot is 
opgebouwd uit kleirollen die recht op elkaar zijn aan-
gehecht. Veel breuken lopen precies langs deze H-
voegen. De breuklijnen lopen niet alle evenwijdig, 
maar enigszins schuin, wat duidt op een spiraalopbouw. 
De hoogte van de rollen varieert van 12 tot 18 mm. 
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 De afwerking van de wand is goed: effen en glad. 
Er zijn aan de buitenwand vage bewerkingssporen 
te zien van een hard voorwerp. Op een enkele plaats 
op de buikknik zijn sporen van het slaan met een plat 
voorwerp. Onderaan is de wand goed glad en zijn de 
bewerkingssporen vrijwel weggewerkt. De binnen-
wand is eveneens goed afgewerkt; daar zijn de kriskras 
verlopende sporen van bewerking met een hard voor-
werp duidelijker. In de buikknik zijn vingerindrukken 
te zien en te voelen, die zijn ontstaan bij het maak- 
proces door uitduwen en accentueren van de buikknik. 
Het harde voorwerp, gebruikt voor het effenen van 
de binnenwand, heeft deze plekken niet kunnen berei-
ken. De kleur is grauw-grijs met enkele rossige en 
licht-gelige vlekken; het benedengedeelte is wat lichter. 
De binnenwand is bij niet-verweerde stukken mooi 
zwart.  
 Ter weerszijden van een breuk zijn, ca. 6 cm onder 
elkaar, enkele reparatiegaten aangebracht. Op een 
enkele wandscherf en in de buikknik bevinden zich 
kookresten, evenals op het mogelijk bijbehorende 
bodemfragment. Het is dus of een grote kookpot ge-
weest voor ‘speciale gelegenheden’, of een voorraad-
pot, of beide.  
 Een tweede reconstrueerbare pot is samengesteld 
uit scherven, die zijn gevonden op de helling in de 
noordoosthoek van de werkput. De maximale afstand 
tussen passende scherven is 2,5 m en 5 m tussen niet-
passende. Het fragment is afkomstig van een onver-
sierde, wijde kom of schaal, een uitzonderlijke pot-
vorm ten opzichte van het aardewerk van S3 (fig. 24:a). 
Er is slechts een klein deel van de rand bewaard. Een 
korte, holle halszone gaat met een knik over naar een 
convexe, naar binnen lopende wand. Het is een dun-
wandige pot met een wanddikte van ca. 7 mm. De 
buikdiameter bedraagt ca. 28 cm; de randdiameter is 
iets kleiner, ca. 26 cm. De hoogte van de rand tot de 
buik is 5,5 cm, de totale hoogte van de pot ca. 18 cm. 
De inhoud wordt geschat op ca. 5 liter. Het gezamen-
lijk oppervlak van de scherven bedraagt 496 cm2 of ca. 
35 % van de pot. De magering bestaat uit zand en 
steengruis, waaronder vrij veel hoekige kwartsen en 
veldspaten.  
 De pot is opgebouwd uit kleirollen, waarvan de 
breedte varieert van 11 tot 15 mm. De rollen zijn recht 
op elkaar gezet, met het aanhechtingsvlak min of meer 
loodrecht op de wandrichting. Bij de buikknik is het 
aanhechtingsvlak vrijwel horizontaal, dus schuin ten 
opzichte van de wandrichting. Aan de binnenkant is dit 
eerste rolletje van de hals op de buikknik niet glad 
afgewerkt, zodat aan de binnenzijde een golvende ri-
chel is ontstaan. Eronder zijn de vingerindrukken, 
waarmee de buik naar buiten toe geaccentueerd is, nog 

te voelen. Mogelijk is de pot in twee delen gevormd 
die op elkaar zijn gezet. De rand is wat dunner uitge-
knepen en afgerond. De wand is met de vingers vrij 
goed gladgestreken. Wel zijn nog sporen van het slaan 
met een plat voorwerp waarneembaar, vooral op de 
buikknik. De ronding van de buik is dan ook wat onre-
gelmatig en hobbelig. Aan de binnenkant zijn zeer 
vage bewerkingssporen zichtbaar en zijn enige kook-
resten. 
 Een derde groot potfragment betreft een dikwandi-
ge, wat ruwe pot van slechte kwaliteit (fig. 24:i, sa-
mengesteld uit scherven van één vondstnummer. De 
scherven zijn in het veld behandeld met dermoplast. 
Het is een S-vormig geprofileerde pot die is versierd 
met een slordige rij dubbele vingertopindrukken onder 
de rand en een dergelijke rij onder de hals. Aan de bin-
nenzijde is onder de rand met een puntig voorwerp een 
rij schuinstaande korte groefjes ingekerfd. De vorm is 
niet goed te reconstrueren omdat een deel van het 
buikfragment wat plat is uitgevallen; de pot is dus niet 
mooi rond en symmetrisch. De wanddikte is ca. 10 
mm. De randdiameter is ca. 31 cm en de diameter van 
de buik 34 cm. De pot heeft een inhoud van ongeveer 
10–15 liter. Het aardewerk is gemagerd met zand en 
steengruis.  
 De rand is dunner uitgeknepen en wat spits afge-
rond. Door de behandeling met dermoplast is de afwer-
king van de wand moeilijk te beoordelen. De buiten-
wand is niet echt effen. Waarschijnlijk is de pot ge-
woon met de vingers gladgestreken. De binnenwand is 
deels sterk verweerd, deels grof gladgestreken, waarbij 
een enkel breed veegspoor van een vingertop nog 
zichtbaar is. Ook deze pot is opgebouwd uit kleirollen, 
van ca. 28 mm breedte, met H-voegen. Ook op deze 
grote pot zijn op de buitenwand aankoeksels aange-
troffen. 
 Van de overige scherven zijn geen potprofielen te 
reconstrueren. Eén randscherf is onversierd (fig. 24:f). 
De volgende versieringselementen komen voor: 
– kerfjes op de rand: bij een potfragment met een 
randdiameter van 21 cm (fig. 24:b) en op vier andere 
scherven (zoals fig. 24:c,d), 
– indrukken op de rand van een horizontaal gehouden 
rietstengel, enigszins schuin ten opzichte van de rand 
op twee scherven (fig. 24:g,h), 
– onder de rand verticale, kromme spatelindrukken 
op één scherf (fig. 24:j), 
– op de schouder dubbele vingertopindrukken op 
twee scherven: (zoals fig. 24:k), 
– onvolledige cirkelvormige indrukken van een dun-
ne stengel op de rand van een buikscherf. 
Op vindplaats S61 zijn geen duidelijke bodems gevon-
den, slechts een kleine brokkelige scherf (5 cm2) van 
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een punt- of knobbelbodem, waarvan de binnenwand 
ontbreekt en die dikker moet zijn dan 15 mm, met een 
magering van kwarts en zand. Een paar buikscherven 
zijn afkomstig van sterk geprofileerde potten. Rolop-
bouw is vooral duidelijk doordat een paar scherven 
langs kleirolaanhechtingen zijn afgebroken, zowel 
langs H- als N-voegen.  
 
 
4.8  KWANTITATIEVE BENADERING VAN HET 
AARDEWERK  
 
4.8.1  Analyseproblemen 
 
Inleiding 
De vraag doet zich voor of de karakteristieken van het 
aardewerk van de vondstcomplexen van Swifterbant 
zodanig in cijfers zijn te vangen dat zij onderling ver-
geleken kunnen worden. Bij het documenteren van het 
aardewerk werden variabelen over technologie, vorm 
en versiering per scherf genoteerd. Op grond daarvan 
werden scherven tot een pot gerekend of konden zij 
daadwerkelijk aan elkaar gepast worden. Heeft het wel 
zin deze aardewerkkenmerken te coderen en te tellen? 
Hoe vergelijkbaar zijn dergelijke gegevens van ver-
schillende vondstcomplexen?  
 Grote potten breken in meer scherven dan kleine 
potten. Van sommige potten worden slechts één of 
enkele scherven gevonden en van andere potten meer 
dan 50. Het aantal scherven waarin een pot uiteenvalt, 
is primair afhankelijk van het gebruik van de pot, van 
de ‘omgangsvormen’ daarmee, van de grootte van de 
pot en de kwaliteit van het aardewerk. Daarna spelen 
archeologische formatie- en recovery-processen een 
rol. Hoe vaak is de plek waar de scherven terecht zijn 
gekomen betreden en werden de scherven volledig 
vergruisd? Hoeveel van de scherven van een pot blij-
ven in de cultuurlaag van de nederzetting bewaard en 
hoeveel worden er daarvan opgegraven? Niet van iede-
re pot blijft evenveel bewaard. Van de geruwde pot 
waarvan een groot fragment in de kreek is gevonden 
(fig. 20:c) zijn bijvoorbeeld slechts twee scherven bij 
de opgraving gevonden. Van een andere, evengrote pot 
(fig. 16:a) werden 66 scherven gevonden. Het verdient 
dus de voorkeur om met potindividuen te werken en 
niet met scherven. 
 De meeste onversierde wandscherven zijn niet aan 
individuele potten toe te wijzen, daarvoor bezitten ze 
te weinig onderscheidende kenmerken. Zelfs bij ver-
sierde, niet-aaneenpassende scherven en randscherven 
is dit niet altijd mogelijk, zeker als ze over een grote 
afstand verspreid liggen. Er kunnen ook meerdere 
potten zijn geweest van één makelij en vorm. Dit alles 

betekent dat de herkende potindividuen slechts een 
ruwe benadering vormen van de archeologische aar-
dewerkinventaris van de site. 
 De vele scherven van het aardewerk van Swifter-
bant zijn niet- of spaarzaam versierd. Deze versiering 
bestaat meestal uit een rij indrukjes, op of onder de 
rand of op de hals/schouder. Het versieringspercentage 
van het aardewerk is afhankelijk van de gegevens 
waarmee gerekend wordt. Het maakt verschil of van 
aantallen scherven wordt uitgegaan, van gewichten of 
van individuele potten.  
 Natuurlijk geven de archeologische verhoudingen 
een vertekend beeld van de oorspronkelijke verhou-
dingen in de ‘levende samenleving’. De kwantificering 
van het archeologische aardewerkcomplex is immers 
afhankelijk van de mate waarin de potten versierd zijn, 
het formaat van de potten, de breukfrequentie, de 
fragmentatie en de conservering. De verhoudingen in 
de archeologische vondstcomplexen zijn dus aanzien-
lijk verschillend van die in de prehistorische huishou-
dens, maar zij kunnen wel gebruikt worden voor on-
derlinge vergelijking van vondstgroepen, als de ge-
noemde factoren niet sterk verschillen. 
 
De rekenbasis: scherven of potten? 
Als uitgangspunt heeft dus het aantal ‘potindividuen’ 
de voorkeur boven het aantal scherven, het gewicht 
van de scherven of de grootte van de scherven. Dat dit 
verschil uitmaakt, zal aan de hand van het volgende 
voorbeeld worden verduidelijkt. Laten we aannemen 
dat van een grote, dikwandige pot met een randdiame-
ter van 30 cm de volledige rand bewaard is gebleven 
over een hoogte van ca. 10 cm. De omtrek is ca. 94 cm 
en het oppervlak van de scherf 940 cm2. Daarnaast 
nemen we een kleine, dunwandige pot met een diame-
ter van 15 cm, waarvan een kwart van de rand met een 
hoogte van ca. 5 cm bewaard is gebleven. De scherf is 
dan 60 cm2 groot. Als de dikwandige pot met een 
wanddikte van 1 cm gemagerd is met zand en/of 
steengruis en een soortelijk gewicht heeft van 2, is het 
gewicht van het fragment ca. 1880 gram. Als de dun-
wandige pot, met een wanddikte van 0,5 cm, voorna-
melijk gemagerd is met organisch materiaal en een 
soortelijk gewicht heeft van 1,5, is het gewicht van dit 
fragment 45 gram. Stel dat van het grote fragment 60 
scherven zijn bewaard en van het kleine fragment 
slechts vijf dan krijgen we onderstaande uitkomsten. 
 In aantal is de verhouding 92:8, in grootte 94:6 en 
in gewicht 98:2. Als van de scherven echter herkend 
wordt dat ze van twee potten afkomstig zijn, die elk als 
één individu geteld worden, dan zijn de percentages 
50%–50%. Als bijvoorbeeld de vele scherven van de 
grote pot niet alle zijn toegeschreven aan één individu,  
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maar toegekend zijn aan drie of meer potten, dan ver-
schuiven daarmee de percentages. 
 
Het begrip ‘versieringspercentage’ 
Een ander probleem wordt veroorzaakt door de mate 
waarin een pot versierd is, het voorkomen van potten 
met een spaarzame versiering naast rijk versierde pot-
ten en de gemiddelde scherfgrootte. Het is duidelijk 
dat de op bescheiden wijze versierde potten, zoals die 
van de Swifterbant-vondstcomplexen, bij breuk relatief 
veel onversierde scherven opleveren. Omdat deze 
overwegend klein zijn, geeft dit bij berekening op 
basis van scherven de indruk van een overwegend 
onversierd aardewerkrepertoire, terwijl het percentage 
potten met versiering, op de schouder en/of op of on-
der de rand, feitelijk aanzienlijk was. In zo’n geval kan 
een enkele, grote pot met vlakdekkende versiering het 
‘versieringspercentage’ op basis van scherftellingen 
aanzienlijk verstoren. Ook deze overwegingen leiden 
dus tot een voorkeur voor het werken met potindividu-
en. 
 
Het herkennen van potindividuen 
Het werken met potindividuen heeft dus duidelijk de 
voorkeur, maar het probleem daarbij is dan hoe deze 
individuen te definiëren: werken we uitsluitend met 
passende scherven, of ook met – min of meer arbitraire 
– toewijzingen. Vooral bij een weinig gedifferentieerd 
materiaal worden we voor dilemma’s geplaatst. Van 
sommige scherven is duidelijk dat ze van eenzelfde pot 
afkomstig zijn, hoewel ze niet aan elkaar passen. An-
dere scherven kunnen van eenzelfde pot afkomstig zijn, 
maar dit wordt niet altijd herkend. Gemakkelijke her-
kenning geldt vooral voor een typische versiering, 
zoals bijvoorbeeld de vlakdekkende versiering, bijzon-
dere afwerking van de wand. Bij een versiering be-
staande uit een rij indrukken van schuin ingestoken 
stokjes of stengels is dit echter problematisch; het 
rietje waarmee is ingedrukt kan op de ene kant van de 
pot wat schever zijn gehouden dan op de andere kant 
van de pot; ook de hoogte van de rij ten opzicht van de 
rand kan variëren. Van onversierde randscherven is 
niet altijd duidelijk of er, en zo ja, welke scherven van 
één pot afkomstig zijn, omdat de randafwerking op één 
pot vaak nogal variabel is. Daarnaast zullen er van 
wandscherven met alleen een hals/schouderversiering 
niet herkend zijn dat ze bij een randscherf behoren. De 
enige pot met compleet profiel (fig. 9:g; foto 1) is te 
danken aan een dikke kortst kookresten. 
 
Discrepantie tussen de archeologische resten en het 
oorspronkelijke pottenassortiment in een huishouden 
Er bestaat een discrepantie tussen de samenstelling van 

het oorspronkelijke assortiment potten in de woon-
plaats en het archeologische aardewerkcomplex. De 
frequentie van typen potten in archeologische data is 
een functie van de levensduur van onderscheiden typen 
potten (David, 1972; Bedaux & Van der Waals, 1987). 
David geeft een tabel die de verandering in percenta-
ges in de typensamenstelling van het huishoudaarde-
werk bij de Fulani in Noord Kameroen, na 100 jaar 
laat zien. Kookpotten van 3–10 liter gaan hier onge-
veer 2,5 jaar mee, terwijl kook- en voorraadpotten van 
15–20 liter ongeveer 10 jaar overleven. Als men van 
oorsprong van elk type één heeft, dus van beide typen 
50 %, dan is er na 100 jaar in de archeologische con-
text respectievenlijk 80% en 20% van beide typen te 
verwachten. Potten die dagelijks gebruikt worden le-
ven vaak minder dan een jaar. Van de kookpotten, die 
gebruikt werden bij een prehistorisch leefexperiment, 
was na twee maanden ongeveer de helft gebroken, 
terwijl bijna alle andere potten het experiment over-
leefd hebben (Boonstra, 1995). 
 Factoren die van invloed zijn op de breuk zijn niet 
alleen de kwaliteit en de functie van de pot, maar ook 
de manier waarmee er wordt omgegaan, de context van 
het gebruik en de verkrijgbaarheid. De kans op breuk 
is groot in een situatie waar bijvoorbeeld potten op de 
grond staan met spelende kinderen en loslopende die-
ren in de buurt. Als aardewerk moeilijk te verkrijgen is 
of met zeer grote inspanning moet worden vervaardigd, 
gaat men er in de regel zorgvuldiger mee om. Bij het 
Swifterbant-aardewerk dat gebruikt wordt in een niet-
sedentaire levenswijze speelt dan nog de vraag of – en 
welk – aardewerk vervoerd is of ter plekke is achter-
gebleven voor gebruik bij terugkomst.  
 
4.8.2  Het sample van S3 
 
Inleiding 
Bij de kwantitatieve benadering van het aardewerk van 
de vindplaats S3 vormen individuele potten, zoals die 
zijn te onderscheiden op basis van kenmerken als ver-
siering, magering, dikte en maakwijze, het uitgangs-
punt. Daartoe is gebruik gemaakt van de randscherven 
en de versierde wandscherven. Er zijn op deze basis in 
totaal 1309 potfragmenten of potindividuen onder-
scheiden. Sommige individuen zijn slechts vertegen-
woordigd door één scherf, andere door een compositie 
van tientallen scherven en/of een min of meer com-
pleet profiel. Zo bestaan deze 1309 potindividuen uit 
1801 scherven. In aantallen is 90% van het materiaal 
niet in de beschouwing betrokken. Dit betreft de 
scherven < 4 cm2 (47%) en de onversierde wand-
scherven (43%). Daarvan zullen vele wel afkomstig 
zijn van de onderscheiden potindividuen.  
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 Stratigrafisch is er een indeling gemaakt in ‘vroeg’ 
(niveaus H–K) en ‘laat’ (niveaus F–G). Als scherven 
van één pot zowel uit de onderste (H–K) als de boven-
ste niveaus (F–G) stammen, is het potindividu toege-

kend aan het niveau, waaruit de meeste scherven af-
komstig zijn. Ruimtelijk zijn zij ingedeeld in ‘noord’ 
(de noordelijke subsite, stroken XVII–XXX m) en 
‘zuid’ (de zuidelijke subsite, stroken I–XVI). 

Tabel 12.  Vindplaats S3: percentages onversierde randfragmenten en versierde fragmenten 
 

        alleen
       zuid         noord         zuid + noord  rand-buik-
 boven onder boven onder boven onder geheel fragmenten
 ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––––––
    pot vertegenwoordigd door: % % % % % % % %
randfragmenten 
    onversierd 32 29 34 35 33 30 32 26
randfragmenten, versierd 
    indrukken op de rand 6 7 8 10 6 7 6 7
    rij(en) binnen onder de rand 15 13 9 10 14 13 14 9
    rij(en) buiten onder de rand 2 – 1 1 2 + 1 –
    op verschillende plaatsen van de rand 2 3 2 2 2 3 2 2
    op/bij de rand + hals/schouder 6 3 6 6 6 3 5 34
    rij(en) op hals/schouder 3 2 1 1 2 2 2 20
    randvers. + vlakdekkende wandversiering + – + – – – + 2
wandfragmenten, versierd 
    rij(en) indr. op hals/schouder 24 37 29 29 25 35 28 –
    vlakdekkende versiering 8 + 8 – 8 + 5 –
    bijzondere versiering 1 3 + 4 1 3 2 –
brushmarks 1 4 + 2 1 4 2 –
    plastische elementen     +     –     +     –    +     –     +
 100 101 100 100 100 100 100 100
 
N 709 307 206 87 915 394 1309 58
 
 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal
randfragmenten: 
    onversierd 230 88 70 30 300 118 418 15
randfragmenten, versierd: 
    indrukken op de rand 39 20 16 9 55 29 84 4
    rij(en) binnen onder de rand 107 41 19 9 126 50 176 5
    rij(en) buiten onder de rand 15 – 2 1 17 1 18 –
    op verschillende plaatsen van de rand 14 8 5 2 19 10 29 1
    op/bij de rand + hals/schouder 43 8 12 5 55 13 68 20
    rij(en) op hals/schouder 19 7 2 1 21 8 29 12
    randvers. + vlakdekkende wandversiering     2     –     1     –    3     –     3     1
    totaal randfragmenten 239 84 57 27 296 111 407 58
wandfragmenten, versierd: 
    rij(en) indr. op hals/schouder 167 113 59 25 226 138 364 –
   vlakdekkende versiering 53 1 17 – 70 1 71 –
    bijzondere versiering 10 9 1 3 11 12 23 –
brushmarks 8 12 1 2 9 14 23 –
    plastische elementen     2     –     1     –    3     –     3 –
    totaal wandfragmenten 240 135 79 30 319 165 484 –
 
totaal aantal fragmenten 709 307 206 87 915 394 1309 58
 
in aantal scherven, rand- + versierde 971 399 305 126 1276 525 1801
aantal onversierde wandscherven > 4 cm2 ± 7900
aantal onversierde wandscherven < 4cm2 ± 8500
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 De uitkomsten van de 1309 potfragmenten worden 
vergeleken met die van de 58 rand-buikfragmenten 
met een min of meer compleet profiel. Het werkelijke 
aantal potindivuduen zal waarschijnlijk kleiner zijn 
geweest dan de 1309 onderscheiden potfragmenten. 
Als iedere pot met een randfragment vertegenwoor-
digd zou zijn, is er sprake van 825 potten. Er zal echter 
ook een aantal onversierde en versierde wandscherven 
zijn van potten waarvan geen enkele randscherf be-
waard is gebleven. Daarentegen zullen vele van de 
versierde wandfragmenten die wel als potindividu zijn 
geteld bij een randfragment behoren, maar door gebrek 
aan onderscheidende kenmerken kunnen zij daaraan 
niet worden toegekend. We nemen aan dat het werke-
lijke aantal potindividuen bij 900–1000 potten zal 
gelegen hebben. Als een Swifterbantpot is uiteengeval-
len in 20–200 scherven, gemiddeld zo’n 100, dan zou 
dit 90 000–100 000 scherven hebben moeten opleveren. 
Daarvan is dan maar een fractie – ca. 20% – opgegra-
ven. 
 
Versiering (tabel 12–14) 
De versiering is in te delen in rand- en hals/schouder-
versiering. Een pot kan enkelvoudig versierd zijn of op 
verschillende locaties. Daarnaast kennen we de zeld-
zame, vlakdekkende wandversiering en bijzondere 

versiering of wandafwerking. Hoewel het aardewerk 
een onversierde indruk maakt, is meer dan twee derde 
à drie kwart van het aantal potindividuen op de een of 
andere manier versierd. Het percentage versierde pot-
fragmenten bedraagt 68%, maar bij de meer complete 
profielen is dit 74% (tabel 12). Beschouwen we alleen 
de randfragmenten dan is daarvan maar 49% versierd 
(tabel 13). Dit lagere percentage wordt grotendeels 
veroorzaakt door kleine, onversierde randfragmenten 
waar in feite een versierd wandfragment bij behoort. 
 Randversiering komt vaak voor (378 x). Dus 45% 
van de randscherven heeft een randversiering, maar bij 
de meer complete profielen bedraagt dit percentage 
54% en bij het aantal potfragmenten maar 29%. De 
meest frequente randversiering is een rij indrukken aan 
de binnenzijde onder de rand (260 x). Vervolgens is er 
de randversiering van indrukken op de rand (128 x), 
terwijl de randversiering van een rij indrukken onder 
de rand aan de buitenzijde een minderheid vormt  
(30 x). De enkelvoudige randversiering domineert 
boven meervoudige (respectievelijk 338 en 40 x). De 
indrukken bevinden zich in het laatste geval zowel op 
de rand als aan de binnenzijde. Deze enkel- of 
meervoudige randversiering is ook aangebracht op 
potten met een hals/schouderversiering en in enkele 
gevallen met een vlakdekkende wandversiering (3 x).  

Tabel 13. Vindplaats S3: versierde en onversierde randfragmenten met de locaties van de versiering 
 

 
geheel strook XII

rand-buik-
fragmenten geheel strook XII

rand-buik-
fragmenten

 –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– ––––––––33
verschillende locaties aantal aantal aantal % % %
    rand rand wand 
    op binnen – 19 1 – 2 1 –
    op onder – 4 – 1 + – 2
    onder binnen – 6 – – 1 – –
    binnen – hals/schouder 48 1 8 6 1 14
    op – hals/schouder 10 – 7 1 – 12
    op binnen hals/schouder 10 – 5 1 – 9
    op onder wand, vlakdekkend 1 – – + – –
    onder – wand, vlakdekkend 1 – 1 + – 2
    binnen – wand, vlakdekkend 1 – – + – –
        totaal verschillende locaties 100 2 22 12 3 39
enkele locatie rand 
    op – – 84 3 4 10 4 7
    binnen – – 176 26 5 21 35 9
    onder – – 18 1 – 2 1 –
        totaal enkele locatie bij de rand 278 30 9 33 40 16
enkele locatie wand 
    – – hals/schouder   29 11 12   4 15 20
        totaal versierde randfragmenten 407 43 43 49 58 75
   
        totaal onversierde randfragmenten 418 31 15   51   42   26
        totaal randfragmenten 825 74 58 100 100 100
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Tabel 14.  Vindplaats S3: typen indrukken 
 

          zuid        noord        zuid + noord  rand-buik
boven onder boven onder boven onder  geheel fragmenten
––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––

% % % % % % % %
op de rand 
    kerfjes 5 7 7 19 5 9 7 13
    indrukken     8     7     2 3   9 7   8 13
        totaal indrukken op de rand 13 14 19 22 14 16 15 26
onder de rand, binnenzijde  
    één rij druppelvormige indrukken 30 22 17 17 27 21 25 23
    id., meerdere rijden 1 + – – + + + –
    één rij andersoortige indrukken 3 3 4 7 3 4 3 3
    id., meerdere rijen    +    –    1    +    1    +    1    –
        totaal indrukken binnenzijde 34 25 22 24 31 25 29 26
onder de rand, buitenzijde 
    één rij druppelvormige indrukken 2 1 1 1 2 1 2 3
    één rij andersoortige indrukken 1 + 2 – 1 – 1 –
    id., meerdere rijen    +    –    –    –    +    –    +    –
        totaal indrukken onder de rand 3 1 3 1 4 1 3 3
hals/schouder 
    één rij druppelvormige indrukken 41 48 37 41 41 46 43 34
    id., meerdere rijen 2 2 4 2 2 2 2 1
    één rij andersoortige indrukken 5 6 11 10 6 7 6 7
    id., meerdere rijen    2    3    3    +    2    3    2    3
        totaal indrukken op hals/schouder 50 59 55 53 51 58 53 45
 
N 472 215 134 59 606 274 880 70
 
 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal
op de rand 
    kerfjes 22 14 10 11 32 25 57 9
    indrukken   38   16   16    2   54   18   72   10
        totaal indrukken op de rand 60 30 26 13 86 43 129 19
onder de rand, binnenzijde  
    één rij druppelvormige indrukken 141 47 23 10 164 57 221 16
    id., meerdere rijden 3 1 – – 3 1 4 –
    één rij andersoortige indrukken 15 6 5 4 20 10 30 2
    id., meerdere rijen    2    1    2    –    4    1    5    –
        totaal indrukken binnenzijde 161 55 22 14 191 69 260 18
onder de rand, buitenzijde 
    één rij druppelvormige indrukken 12 3 2 1 14 4 18 2
    één rij andersoortige indrukken 5 – 3 – 8 – 8 –
    id., meerdere rijen    1    –    –    –    1    –    1    –
    totaal indrukken onder de rand 18 3 5 1 23 4 27 2
hals/schouder 
    één rij druppelvormige indrukken 195 103 49 24 244 127 371 24
    id., meerdere rijen 7 5 5 1 12 6 18 1
    één rij andersoortige indrukken 23 12 15 6 38 18 56 5
    id., meerdere rijen    8    7    4    –    12    7    19   2
        totaal indrukken op hals/schouder 233 127 73 31 306 158 464 32
 
totaal 472 215 134 59 606 274 880 70
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De combinatie wand- en randversiering is echter on-
dervertegenwoordigd, omdat de scherven te klein zijn 
om dit te kunnen vaststellen. De hals/schouderver-
siering gaat vaak gepaard met een rij indrukken aan de 
binnenzijde. 
 Versiering op de hals/schouder van één, soms meer, 
rijen indrukken komt zeer frequent voor: bij 35% van 
de 1309 potfragmenten (tabel 12). Bij de meer comple-
te rand-buikfragmenten bedraagt het percentage met 
hals/schouderversiering 54%, in meerderheid in com-
binatie met een randversiering (34%). Als we alleen de 
randfragmenten met schouderversiering beschouwen 
dan heeft ongeveer twee derde tevens een versierde 
rand (68 x) en een derde een onversierde rand (29 x). 
Dit zou kunnen betekenen dat van de 364 wandfrag-
menten met schouderversiering er ca. 120 behoren bij 
een onversierde rand en de overige 244 bij een ver-
sierde. De percentages in tabel 13 zullen dan verschui-
ven en benaderen die van de meer complete profielen. 
 Vlakdekkende wandversiering op het potlichaam in 
de vorm van indrukken of geruwde wand is slechts op 
3 randfragmenten waargenomen (minder dan 1%) en 
op 71 wandfragmenten (5%). Bij alle drie de rand-
fragmenten is tevens een randversiering aanwezig. 
 Zeldzaam zijn de bijzondere versiering als groeven 
en patroontjes (2%), brush marks (2%), terwijl plasti-
sche elementen nauwelijks voorkomen (3 x). 
 In enkele gevallen is er sprake van twee rijen in-

drukken; in twee gevallen zijn er zelfs drie rijen onder 
elkaar. Rijen druppelvormige indrukken zijn het mees-
te toegepast, zowel op de hals/schouder als binnen 
onder de rand. Andersoortige indrukken komen minder 
vaak voor (tabel 14). Bij de indrukken op de rand zijn 
kerfjes en andere indrukken in dezelfde mate gebruikt. 
 
Overige kenmerken van het aardewerk  
(tabel 15 – 16a–d) 
Als we de grote aantallen kleine en onversierde wand-
scherven meerekenen zal de gemiddelde scherfgrootte 
ongeveer 10 cm2 bedragen.Wat betreft de grootte van 
de scherven waaruit de potfragmenten bestaan, is bijna 
de helft van de scherven kleiner dan 10 cm2 en 85% 
kleiner dan 25 cm2, gemiddeld 17 cm2 (tabel 15). Het 
geheel duidt op een grote mate van vertrapping. Alleen 
in de noordelijke subsite zijn onderin minder kleine 
scherven aanwezig, wat kan duiden op minder vertrap-
ping. In het zuidelijke deel is dit alleen te constateren 
bij de grootste scherven, > 50 cm2, die onderin relatief 
iets vaker voorkomen. 
 In het algemeen ligt de wanddikte van de potfrag-
menten tussen 8 en 10 mm (tabel 16a). Daarnaast zijn 
er dunwandiger potten en dikwandiger potten. De ge-
middelde wanddikte bedraagt 9,3 mm. De noordelijke 
subsite heeft relatief minder dikwandig aardewerk dan 
de zuidelijke subsite (gemiddelde wanddikte 8,6 te-
genover 9,5 mm). Ook is er een verschil tussen het 

Tabel 15.  Vindplaats S3: grootte van randscherven en versierde scherven, > 4 cm2, in percentages 

              zuid                 noord                  zuid + noord geheel
boven onder boven onder boven onder

% % % % % % %
––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––

grootte 
    4–9 cm2 48 50 47 36 48 47 48
    10–24 cm2 37 36 36 45 36 39 37
    25–49 cm2 11 7 9 12 11 8 10
    ≥ 50 cm2    4    6    8    7    5    6    5
 100 100 100 100 100 100 100
 
N 971 399 305 126 1276 525 1801
 
                 zuid                noord             zuid + noord geheel
 boven onder boven onder boven onder
 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal
 ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––
grootte 
    4–9 cm2 466 201 144 45 610 246 856
    10–24 cm2 356 145 109 57 465 202 667
    25–49 cm2 110 29 28 15 138 44 182
    ≥ 50 cm2  39   24   24    9  63   33    96
totaal 971 399 305 126 1276 525 1801
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hogere en lagere niveau; de gemiddelde wanddiktes 
bedragen respectievelijk 9,5 en 8,8 mm. De percenta-
ges van scherven met een wanddikte van 7, 8 en 9 mm 
is bij het lagere niveau groter dan bij het hogere niveau. 
Omgekeerd zijn de percentages van de scherven met 
een wanddikte van 10, 11 en 12 mm bij het hogere 
niveau groter (tabel 16a). Dit betekent dat men een 
voorkeur voor iets dikwandiger potten ontwikkelde. 
 Wat betreft de wanddikte moet rekening gehouden 
worden met de verschillen die er bestaan in wanddik-
tes binnen een individuele pot. De potwand wordt 
meestal bij de rand wat dunner, dus wandscherven zijn 
over het algemeen wat dikker dan randscherven. De 
dikte van kleinere randscherven is dan wat geringer 
  

dan de dikte die de bijbehorende potwand had. Ook 
kan de potwand boven de buik wat dunner zijn dan 
onder de buik, terwijl de wand vlak bij de bodem dik-
ker kan worden. Dit komt tot uiting in de berekening 
van de gemiddelde wanddikte waarbij ook onversierde 
wandscherven worden meegeteld (tabel 16d).  
 Een kenmerk als de magering is zonder microscoop 
niet goed vast te stellen. Het toewijzen tot een be-
paalde mageringscategorie, zo op het oog, is dus altijd 
enigszins subjectief en de grens tussen de magerings-
categorieën niet scherp, omdat de hoeveelheden moei-
lijk te schatten zijn en de zichtbaarheid niet altijd even 
duidelijk is. Er zijn uiteindelijk vijf mageringscatego-
rieën onderscheiden: 
 

Tabel 16a. Vindplaats S3: percentages van wanddiktes van de potfragmenten 
 

zuid noord zuid + noord geheel
boven onder boven onder boven onder

% % % % % % %
 ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––
wanddikte 
    4–5 mm 1 1 2 1 1 1 1
    6 mm 2 5 8 3 3 4 3
    7 mm 6 10 14 21 8 13 9
    8 mm 19 24 22 39 20 27 22
    9 mm 19 26 22 14 20 23 21
    10 mm 22 21 21 8 22 18 21
    11 mm 15 10 6 8 13 10 12
    12 mm 11 2 2 3 9 2 7
    13 mm 3 1 2 1 3 1 3
    14–15 mm    2    +    1    1    1    1    1
    100 100 100 100 100 100 100
 
N 709 307 206 87 915 394 1309
 
gemiddelde wanddikte 9,7 8,9 8,7 8,5 9,5 8,8 9,3
gem. wanddikte per subsite 9,5 8,6
 
 zuid noord zuid + noord geheel
 boven onder boven onder boven onder
 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal
 ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––
wanddikte 
    4–5 mm 6 2 6 1 12 3 15
    6 mm 11 14 15 3 26 17 43
    7 mm 43 32 29 18 72 50 122
    8 mm 135 73 45 34 180 107 287
    9 mm 138 80 45 12 183 92 275
    10 mm 157 65 44 7 201 72 273
    11 mm 108 31 11 7 119 38 157
    12 mm 76 6 4 3 80 9 89
    13 mm 24 3 5 1 29 4 33
    14–15 mm   11    1   2    1   13    2   15
totaal 709 307 206 87 915 394 1309
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1.   voornamelijk organisch materiaal, 
2.   gemengd organisch materiaal en zand en/of steen-

gruis, 
3.   fijn organische materiaal al of niet gemengd met 

een component zand en/of steengruis, 
4.   voornamelijk steengruis en/of zand, 
5.   voornamelijk kwarts. 
Meer dan de helft van het aardewerk is gemagerd met 
organische materiaal en een mengsel van organisch 
materiaal met steengruis/zand (tabel 16b, categorie 1 
en 2, resp. 52 en 18%). Een fijne organische magering 
(categorie 3) en die met voornamelijk steengruis/zand 
(categorie 4) komen minder vaak voor (respectievelijk 
15 en 14%). Een magering van voornamelijk kwarts is 
zeldzaam.  
 Er is gekeken of er een relatie bestaat tussen wand-
dikte en mageringscategorie. Uit tabel 16c, waarin de 
mageringscategorieën per categorie wanddikte wordt 
gegeven, blijkt dat de categorieën 1–4 bij alle wand-
diktes worden aangetroffen, maar dat de percentages 
verschillen. In het algemeen zijn de dikwandiger 
scherven gemagerd met organisch materiaal en orga-
nisch materiaal gemengd met steengruis/zand (catego-
rie 1 en 2). Bij dunwandiger scherven zijn de fijne 
magering en een magering van voornamelijk steen-
gruis/zand vaker te vinden. Wat betreft de relatie af-
werking en magering is bij de grote fragmenten te zien 
dat die met een organische en gemengde magering 

meestal gewoon zijn afgewerkt, terwijl potten met een 
fijne magering en met steengruis/zand wat vaker beter 
zijn afgewerkt (tabel 8, paragraaf 4.4). 
 
Differentiatie binnen de nederzetting 
De nederzettingsplaats is gedurende 1 à 2 eeuwen door 
opeenvolgende generaties in gebruik geweest. Gedu-
rende deze tijd is een ontwikkeling in het aardewerk te 
verwachten. Er is een onderscheid gemaakt tussen een 
noordelijke en zuidelijke subsite met een mogelijk 
verschil in de huishoudelijke aardewerktraditie. Het is 
de vraag in hoeverre de beide subsites gelijktijdig be-
woond zijn geweest en om hoeveel huishoudens het 
gaat. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen 
dat het bij de noordelijke subsite om de periferie van 
een ‘wooneenheid’ gaat, terwijl de zuidelijke subsite 
meer compleet is, rond een centrale haard. De aantal-
len fragmenten zijn niet alleen onevenwichtig verdeeld 
tussen tussen de beide subsites, maar ook tussen beide 
niveaus, waardoor vergelijkingen worden bemoeilijkt. 
In het bovenste niveau zijn aanmerkelijk meer scher-
ven gevonden dan in het onderste niveau. Dit is waar-
schijnlijk veroorzaakt door een snellere sedimentatie 
onderin en mogelijk ook door een minder intensieve 
bewoning of andere functie van de site (paragraaf 3.1).  
 Bij vergelijking van de twee niveaus is er wat ver-
siering betreft een duidelijk element dat opvalt. De 
vlakdekkende wandversiering komt in het onderste 

Tabel 16b. Percentages van de mageringscategorieën 
 

             zuid             noord             zuid + noord geheel
boven onder boven onder boven onder

magering % % % % % % %
 ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––
1.  voornamelijk organisch 56 48 47 53 54 49 52
2.  gemengd organisch en  
 steengruis/zand 

15 17 28 14 18 16 18

3. voornamelijk fijn organisch 13 21 11 16 13 20 15
4. voornamelijk steengruis/zand 15 14 12 17 14 15 14
5. voornamelijk kwarts     1     1     2      –     1     +     1
totaal 100 100 100 100 100 100 100
 
             zuid             noord             zuid + noord geheel
 boven onder boven onder boven onder
magering aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal
 ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––
1. voornamelijk organisch 395 146 96 46 491 192 683
2. gemengd organisch en  
 steengruis/zand 

108 51 58 12 166 63 229

3. voornamelijk fijn organisch 95 65 23 14 118 79 197
4. voornamelijk steengruis/zand 105 43 25 15 130 58 188
5. voornamelijk kwarts     6     2     4     –    10     2    12
totaal 709 307 206 87 915 394 1309
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niveau niet of nauwelijks voor; slechts één scherf is 
afkomstig van niveau H, het meerendeel uit het boven-
ste niveau F (zie paragraaf 4.5). Dit type versiering kan 
dan ook als een jonger element worden beschouwd. 
Verder zijn er enige trends waar te nemen. Versiering 
van een rij indrukken onder de rand aan de buitenzijde 
is voornamelijk aangetroffen bovenin de zuidelijke 
subsite. De spaarzame knobbels (fig. 19:o–q) zijn ge-
vonden in het bovenste niveau. Ten aanzien van de 
bijzondere versiering en de brushmarks lijken daarvan 
in het onderste niveau relatief meer aanwezig te zijn, 
maar de totale hoeveelheden zijn nogal gering.  
 Er is een gering verschil te constateren in de ge-
middelde wanddiktes van het aardewerk tussen de 
beide niveaus en de subsites. In de noordelijke subsite 
is een duidelijke voorkeur voor een wanddikte van 8 ± 
1 mm, vooral in het onderste niveau. In de zuidelijke 
subsite zijn meer dikwandige potten aanwezig en is er 
in het onderste niveau het aardewerk in het algemeen 
iets dunwandiger. Het is de vraag in hoeverre het ver-
schil tussen noord en zuid veroorzaakt wordt door de 
centrale haard van de zuidelijke subsite waaromheen 
relatief veel dikwandig, organisch gemagerde, makke-
lijk breekbare potten, zijn stukgevallen of dat er sprake 
is van een verschil in traditie tussen verschillende 
huishoudens. Een ontwikkeling in de tijd lijkt wel de 
voorkeur voor iets dikwandiger potten. 
 Als we in de mageringscategorieën aan de ene kant 
de grof organische en de gemengde samennemen en 
aan de andere kant de fijnorganische samen met steen-

gruis/zand dan komt in het onderste niveau de mage-
ringscategorie van fijn organisch en steengruis/zand 
wat vaker voor dan in het bovenste niveau, wat tevens 
de voorkeur voor geringere wanddiktes verklaart. Bin-
nen de grof organische en gemengde categorieën ver-
toont de noordelijk subsite een voorkeur voor grof 
organisch mageringsmateriaal, terwijl in de zuidelijke 
subsite relatief de gemende categorie groter is dan die 
in de noordelijke subsite. Maar aangezien de toewij-
zing tot deze categorieën vrij arbitrair is en mogelijk 
bij het bekijken van het aardewerk niet altijd even 
consequent is geweest, mogen we hieraan niet al te 
veel betekenis toekennen. 
 
Vergelijking met de overige nederzettingen in de regio 
Swifterbant 
Een reden om het aardewerk te kwantificeren, is de 
behoefte materiaal van de verschillende Swifterbant-
vindplaatsen ‘objectief’ met elkaar te kunnen vergelij-
ken. Het voorkomen van versiering, de plaats ervan en 
het soort indrukken worden per site gegeven in tabel 
17. De hoeveelheid materiaal verschilt. Het materiaal 
van S5, uit de werkput in de kreek naast S3, en het 
materiaal uit de zijkreek behoren bij S3 en zijn teza-
men als één aardewerkcomplex te beschouwen. Binnen 
dit aardewerkcomplex zijn enkele variaties zichtbaar. 
Zo is het percentage vlakdekkende versiering in S5 
hoger. Dit is te verklaren doordat de kreek in een laats-
te fase de jongste nederzettingslaag heeft aangesneden 
zodat er relatief meer jonger materiaal in de kreekvul-

Tabel 16c. Percentages van de mageringscategorieën per wanddikte 

Wanddikte in mm < 7 8–9 10–11 > 12 geheel
 % % % % %
 ––––– ––––– ––––– ––––– –––––
1. voornamelijk organische magering 18 45 66 83 52
2. gemend organisch en steengruis/zand 17 18 19 12 18
3. fijne magering 23 20 9 4 15
4. magering van voornamelijk steengruis/zand 39 16 6 1 14
5. voornamelijk kwarts    2   1    +     –    1
 99 100 100 100 100
 
N 180 562 430 137 1309
 
Wanddikte in mm < 7 8–9 10–11 >12 geheel
 aantal aantal aantal aantal aantal
 ––––– ––––– ––––– ––––– –––––
1. voornamelijk organische magering 33 252 284 114 683
2. gemend organisch en steengruis/zand 31 99 82 17 229
3. fijne magering 42 112 38 5 197
4. magering van voornamelijk steengruis/zand 70 92 25 1 188
5. voornamelijk kwarts    4   7    1    –   12
totaal 180 409 430 137 1309
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ling aanwezig is. De variaties in de versiering van S2 
en S51 zijn, wat versiering betreft, niet fundamenteel 
verschillend van die van S3. Het percentage on-
versierde scherven is bij S51 wat groter. In deze vind-
plaats ontbreekt de versiering van indrukken op de 
rand, maar het aantal scherven waarop de percentages 
gebaseerd zijn, is nogal klein. De hoeveelheid mate-
riaal van de vindplaats S4 was zo gering dat dit niet bij 
de tabel is betrokken.  
 Van de vindplaatsen op de rivierduinen is het mate-
riaal van S22–23 en de geringe hoeveelheid van S61 in 
de overzichtstabel 17 weergegeven. Bij S22–23 ver-

schilt niet zozeer de plaats van de versiering van die 
van de oeverwalnederzettingen, maar wel is duidelijk 
dat de druppelvormige indrukken bij de hals slechts 
spaarzaam werden toegepast en versiering onder de 
rand aan de binnenzijde in het geheel niet. De vlak-
dekkende versiering, een kenmerk van de jongste fase 
van de vindplaats S3, is in S22–23 wel aanwezig en 
vormt een argument voor een relatief late datering. Bij 
de vindplaats S61 ontbreekt daarentegen de vlakdek-
kende versiering op wandscherven. Verder komen er 
in S61 relatief vaker indrukken op de rand voor, terwijl 
in plaats van de druppelvormige indrukken andersoor-

Tabel 16d. Gemiddelde wanddikte in mm van rand- + versierde scherven (1)  en van rand- + wandscherven (2) 
 van de vindplaatsen bij Swifterbant en overige vindplaatsen van Swifterbant-cultuur *) 
 

 
aantal gemeten scherven

 gemiddelde
wanddikte

rand/vers. (1)

gemiddelde
wanddikte

rand/wand (2) uitersten (1) (2)

aantal 
opgegraven 

scherven

%
kleine 

scherven
opgegraven 

areaal
scherven
per m3 

mm mm mm m2 m3 
––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

oeverwalvindplaatsen 
S5, kreek 10,4 11,0 6– 15 54 250 265 2 % 90 3 
S3, zijkreek 9,7 10,2 5– 14 71 531 570 7 % 28 20 
S3 XII (Raemaekers) 9,4 10,3 5– 15 122 400 1150 51 % 18 64 
S3, zuid, boven 9,7 ± 10,2 4– 16 709 ± 5 220 ± 10 100} 48 % 240 60 
S3, zuid, onder 8,9 ± 9,4 4– 14 307 ± 2 150 ± 4 320}  
S3, noord, boven 8,7 ± 9,2 4– 15 206 ± 1 650 ± 2 650} 45 % 65 58 
S3, noord, onder 8,5 ± 9,0 4– 13 86 ± 680 ± 1 130}  
S51 8,7 ± 9,2 4– 13 87 ± 600 ? 290 2 
S2 (Raemaekers) ? 9,1 ? 380 1 232 69 % ± 40 9,5 
S2 8,4 8,9 4– 14 251 914 ± 7 000 53 % 400 18 
rivierduinvindplaatsen  
S61 7,4 8,3 6– 11 15 98 178 30% 42 4 
S21 ? ? 4– 8 40 hoog 380 0,1 
S22  ? ? 4– 12 ± 400 ? 264 1,5 
S23 7,0 7,9 6– 11 1 20 48 58 % 150 0,32 
S11 6,6 6,1 4– 9 9 98 294 67 % 525 0,56 
          
Gegevens overige vindplaatsen van Swifterbant-cultuur uit literatuur*) 
Brandwijk, L50 base ? 10,5 ? 765 76 ? ± 200
Brandwijk, L50 top ? 10,4 ? 268 268 ? ± 200
Brandwijk, L60 ? 10,7 ? 203 203 ? ± 200
Polderweg ? 10,2 ? 25 à 35 25 à 35 ? 320
Hazendonk 2 ? 9,2 ? 110 ? ? ± 300
Hazendonk 1 ? 8,5 ? 173 ? ? ± 800
Hoge Vaart ? 8,0 ? ? ± 20 000 ± 90 % 850
Hüde 1, unit 2/3 ? 7,7 ? 67}
Hüde I, unit 1 ? 7,5 ? 95} ± 40 000 ? ?
Hüde 1, unit 5 ? 7,4 ? 223}
Hüde 1, unit 4 ? 7,2 ? 187}

 
*) Van de vindplaats S3 en S51 zijn alleen de rand- en versierde scherven geteld. De gemiddelde wanddikte van rand- + wandscherven is 
hier geschat.  
Van de vindplaats S2 zijn alleen de wandscherven van de werkput van 1975 geteld. Bij de scherven van de Hoge Vaart is slechts 10% groter 
dan 1 cm2 (Hogesteijn et al., 1996: p. 104). Literatuur: Raemaekers, 1999; Kampffmeyer, 1991; Hogestijn et al., 1996; Brinkkemper et 
al. ,1999 
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tige zijn gebruikt. Voor de interpretatie van deze ver-
schillen blijft het een probleem dat de hoeveelheid 
materiaal van S61 maar zeer gering is.  
 Een overzicht van de gemiddelde wanddiktes is te 
vinden in tabel 16d. Ook hier is een verschil te consta-
teren tussen de oeverwalvindplaatsen en die van de 
rivierduinen, waar de gemiddelde wanddikte lager 
blijkt te zijn.  
 De gemiddelde wanddikte van het aardewerk van 
de oeverwalvindplaatsen is 8,4 tot 10,4 mm. Op de 
vindplaats S3 is de gemiddelde wanddikte in het zuide-

lijk deel en in de bovenste helft van de cultuurlaag wat 
hoger. Dit komt door de grotere hoeveelheid dikwan-
diger scherven die voornamelijk met (grof) organisch 
materiaal zijn gemagerd. Waarschijnlijk breekt dit 
soort aardewerk gemakkelijker en moest het vaker 
worden vervangen. De dikwandige component is ook 
in de kreken vaker vertegenwoordigd. In de kreken 
zijn dunwandige (en kleinere) scherven door het water 
meegevoerd en minder aanwezig, in de grote kreek van 
S5 met sneller stromend water meer dan in de zijkreek. 
Op de rivierduinvindplaatsen S11 en S61 ontbreekt de 

Tabel 17. Percentages onversierde randfragmenten en versierde fragmenten, en soort versiering van de vindplaatsen rond Swifterbant  
(oeverwalvindplaatsen: S3, S5, kreek, S2 en S51; rivierduinvindplaatsen: S22-23 en S61) 
 

vindplaats         S3 
 boven onder

S3
geheel

S5
kreek zijkreek

S2 S51 S22–23 S61

% % % % % % % % %
––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––

randfragment, onversierd 33 30 32 34 30 36 57 39 15
randfragment, rand versierd 22 20 21 22 20  28 12 18 54
randfragment, hals/schouder versierd 2 2 2 5 3 2 2 1 –
wandfragment, hals/schouder versierd 25 35 28 20 39 26 23 29 23
meerdere plaatsen versierd 8 6 7 7 4 1 – – 8
wand, vlak dekkend versierd 8 + 5 12 4 2 4 13 –
bijzonder 1 3 2 – – 4 2 – –
brushmarks    1    4    2    –    –    1    –    –    –
 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
N 915 394 1309 56 44 358 51 44 13
 
 
vindplaats          S3 
 boven onder

S3
geheel

S5
kreek zijkreek

S2 S51 S22–23 S61

 % % % % % % % % %
soort indrukken ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––
op de rand 
kerfjes 5 9 7 3 3 9 – 30 23
indrukken    9    7   8   23    3    5    –    –   23
totaal 14 16 15 26 6 14 – 30 46
 
onder de rand, binnenzijde 
rij(en) druppelvormige indrukken 27 21 25 23 20 20 – – –
rij(en) andersoortige indrukken    4    4   4    3    3   13    5    –    8
totaal 31 25 29 26 23 33 5 – 8
 
onder de rand, buitenzijde 
rij(en) druppelvormige indrukken 2 1 2 3 3 – 21 – –
rij(en) andersoortige indrukken    2    –   1    –    6    1    5   15   15
totaal 4 1 3 3 9 1 26 15 15
 
hals/schouder 
rij(en) druppelvormige indrukken 43 48 45 34 45 32 37 5 –
rij(en) andersoortige indrukken    8   10   8   11   16   20   32   50   31
totaal 51 58 53 45 61 52 69 55 31

N 606 274 880 35 31 205 22 21 13
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zeer dikke component van ≥ 12 mm en zijn dikwandi-
ger scherven zeldzaam. Het valt op dat bij de duinsite 
S11, als enige site, de gemiddelde wanddikte, bere-
kend over alle scherven, kleiner is dan die berekend 
over rand- en versierde scherven. De oorzaak ligt in 
het feit dat hier bij het totaal aantal scherven het dik-
wandige – met grover organisch materiaal gemagerde 
– aardewerk zelden voorkomt en bij de dunwandiger 
scherven veel scherven van eenzelfde pot afzonderlijk 
zijn meegeteld. 
 
De studie van Swifterbant-aardewerk door Raemae-
kers (1999) 
Bij zijn recente studie van het aardewerk van de Swif-
terbant-cultuur heeft Raemaekers (1999) ook steek-
proeven van materiaal van de vindplaatsen S2 en S3 
betrokken. Deze zijn vergeleken met de cijfers van de 
voorlopige publicatie van het Swifterbant-aarderwerk 
(De Roever, 1979). Dit wordt echter bemoeilijkt door 
de verschillende methodes, zoals bijvoorbeeld het 
hanteren van tabellen met versieringspercentages van 
alleen randscherven (Raemaekers, 1999) of van ver-
sierde rand- en wandscherven (De Roever, 1979), wat 
tot foutieve interpretaties kan leiden (Raemaekers, 
1999: p. 35). Zijn steekproef zal nu vergeleken worden 
met de uitkomsten van deze studie om te zien in hoe-
verre zijn steekproeven representatief zijn en eventuele 
verschillen in de cijfers verklaarbaar zijn. 
 De steekproef van S3 behelst de scherven uit strook 
XII: 536 scherven, waarvan 400 scherven met een 
diameter groter dan 3 cm beschreven zijn, ca. 5% van 
het geheel. Bij deze steekproef zijn ook potfragmenten 
betrokken, waarvan een scherf uit strook XII afkom-
stig was. Er zijn 43 versierde en 31 onversierde rand-
fragmenten naast 41 versierde en 421 onversierde 
wandfragmenten. 
 In Raemaekers studie is onderscheid gemaakt tus-
sen rim decoration en body decoration. Er is een tabel 
die de locaties en technieken van deze rim decoration 
laat zien (Raemaekers, 1999: tabel 3.6). De categorie 
outside omvat voor het grootste deel echter onversier-
de randen met een versiering van een rij indrukken op 
de hals/schouder – in feite body decoration – en niet 
de randen met een versiering van een rij indrukken 
vlak onder de rand. Raemaekers gegevens staan voor 
S3 in tabel 13, met dien verstande dat de 12 fragmen-
ten met rim decoration outside gesplitst zijn in 11 
fragmenten met hals/schouderversiering en één frag-
ment met indrukken onder de rand. 
Voor S3 zijn er dan enkele verschillen tussen het ge-
heel en de steekproef van strook XII: 
– van de randfragmenten is het percentage met ver-
siering voor het geheel 49 % (407 van de 825 rand-

fragmenten) en voor strook XII 58% (43 van de 74 
randfragmenten), 
– van de randfragmenten is het percentage met rand-
versiering voor het geheel 55% en voor strook XII 
42%, 
– van de randfragmenten is het percentage met ver-
siering op verschillende locaties voor het geheel 12% 
en voor strook XII slechts 2%, 
– van de randfragmenten is het percentage indrukken 
aan de binnenzijde voor het geheel 21% en voor strook 
XII 35%, 
– van de randscherven is het percentage met versie-
ring op hals/schouder voor het geheel 4% enkelvoudig 
+ 8% gecombineerd met randversiering; voor strook 
XII is dit respectievelijk 15% + 1%, 
– van de versierde wandfragmenten is het percentage 
met vlakdekkende versiering voor het geheel 15% en 
voor strook XII 25% (Raemaekers, 1999: tabel 3.46) 
De verschillende uitkomsten kunnen zijn ontstaan 
doordat de steekproef niet representatief is en een 
strook van de nederzetting beslaat met de grootste 
scherfdichtheid en relatief veel grote potfragmenten. 
 
De steekproef van S2 behelst 1232 scherven met 
vondstnummers tussen 2000 en 4000, waarvan er 380 
beschreven zijn, ca. 7% van het geheel. Deze vondst-
nummers zijn afkomstig van een vak van 7 x 6 m uit 
het centrum van het middelste cocentratiegebied: 15 
versierde randscherven, 29 onversierde randen 18 
versierde wandscherven. 
 Voor de vindplaats S2 zijn er enkele – geringe – 
verschillen tussen Raemaekers’ steekproef en de com-
plete verzameling scherven.  
– van de randfragmenten is het percentage met ver-
siering voor het geheel 45% en voor de steekproef 
34%, 
– van de randfragmenten is het percentage met ver-
siering op verschillende locaties voor het geheel 2% en 
in de steekproef afwezig, 
– van de randfragmenten is het percentage indrukken 
op de rand voor het geheel 12% en voor de steekproef 
2%, 
– van de versierde wandfragmenten is het percentage 
met vlakdekkende versiering voor het geheel 7% en 
voor de steekproef 11%. 
De karakteristiek die Raemaekers geeft: “Decoration 
is mostly found on the rim, especially the inner side. 
Body decoration is less common and takes the form of 
one or more rows of spatula impressions on the shoul-
der” zou ik anders willen formuleren (Raemaekers, 
1999: p. 33). Als de rand versierd is dan is dat inder-
daad vaker met een rij indrukken aan de binnenzijde, 
maar de rijen indrukken op de hals/schouder zijn een 
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veel vaker voorkomend verschijnsel dan die aan de 
binnenrand (tabel 12). Body decoration is gebruikelijk 
in de vorm van slechts een enkele rij indrukken op 
hals/schouder, terwijl vlakdekkende versiering minder 
vaak voorkomt. Hoewel het aantal onversierde wand-
scherven ca. 90% beslaat, ligt het percentage van indi-
viduele potten zonder versiering tussen 26 en 32%. 
 
 
4.9  SLOTOPMERKING 
 
De Swifterbantcultuur onderscheidt zich in materiële 
zin van het voorafgaande Mesolithicum in het gebruik 
van aardewerk. Het aardewerk van de oeverwalneder-
zettingen is door de grote hoeveelheid beeldbepalend 
voor de Swifterbant-cultuur in Oostelijk Flevoland in 
de periode 4450–4150 cal BC. Raemaekers (1999) 
noemt dit de middenfase. Het is de vraag of dit oever-
walaardewerk representatief genoemd mag worden 
voor de Swifterbant-cultuur als geheel of dat het een 
aanpassing betreft aan de lokale omstandigheden. Het 
veelvuldig gebruik van gras en riet als mageringsmate-
riaal en als instrument om indrukken aan te brengen 
pleit voor dit laatste, tenminste in technisch opzicht. 
 In het aardewerk zijn vele ‘handen’ te herkennen, 
want hoewel het in grote lijnen eenvormig is, is het 
variabel wat betreft gebruikt materiaal, de maakwijze, 
de afwerking en de versiering. Wij nemen aan dat het 
aardewerk voor eigen gebruik door vrouwen is ver-
vaardigd. Zij geven hun kennis over van generatie op 
generatie. De verschillen duiden dus op verschillen per 
maakster, afhankelijk van haar routine en van de tijd 
die beschikbaar was en eventueel de invloeden die op 
haar hebben ingewerkt. In het geval van patrilokale 
huwelijkstradities worden tradities en expertise op het 
gebied van aardewerkproductie tussen gemeenschap-
pen uitgewisseld (Philips, 1971). Daarnaast kunnen 
‘vreemde elementen’ door uitwisseling met andere 
gemeenschappen zijn aangevoerd.  
 In het algemeen heeft het aardewerk van de rivier-
duinen een iets ander karakter dan dat van de oever-
wallen, zowel qua stijlkenmerken, als technologische 
kenmerken. Daarnaast is er een groot verschil in hoe-
veelheid aardewerk. De typerende versiering van het 
oeverwalaardewerk, zoals de rijen druppelvormige 
indrukken en het organische gemagerde, dikwandige 
aardewerk is daar niet geheel afwezig, maar wordt 
relatief wel veel minder aangetroffen. Het aardewerk 
van de duinsites is in de regel dunwandiger en beter 
afgewerkt. Dit verschil kan te maken hebben met ver-
schillen in ouderdom, verschillen in site-functie en 

verschillen in cultureel achterland. 
 De rivierduinen zijn vanaf 6500 cal BC in verschil-
lende fasen bewoond geweest tot aan de verdrinking 
van de duintoppen (3900–3300 cal BC). Er is is aar-
dewerk gevonden dat met zekerheid dateert uit dezelf-
de periode als de bewoning op de oeverwallen (4450–
4000 cal BC). Het is niet uit te sluiten dat er ook aar-
dewerk uit een oudere fase (5000–4500 cal BC) aan-
wezig is. Aardewerk van deze ouderdom is aangetrof-
fen in Zuidelijk Flevoland (Hoge Vaart; Hogestein et 
al., 1995; 1996) en in het Rijn-Maasgebied (Polderweg 
en De Bruin in Hardinxveld-Giessendam; Raemaekers, 
2001a, b). Op typologische gronden is één pot verge-
lijkbaar met een pot uit Bronneger, die 5000–4600 cal 
BC is gedateerd (fig. 25:j,l). Het is erg onwaarschijn-
lijk dat al in de bewoningsfase rond 5250–5100 cal BC 
op de rivierduinen aardewerk is gebruikt. 
 De geringe hoeveelheid aardewerk van de rivier-
duinen in deze regio, met als uitzondering de duinsite 
S22, is te verklaren door een andere andere site-functie. 
Er is geen sprake van een langdurig of regelmatig 
bewoonde basisnederzettingen waar aardewerk een 
algemeen gebruiksgoed is geweest, maar van kortston-
dige special purpose camps, in elk geval begraafplaat-
sen, maar mogelijk ook plaatsen voor speciale, culti-
sche depositie.  
 Getuigen van vreemde invloeden zijn onder meer 
de doorboorde knobbels en mogelijk de kommetjes. 
Vooruitlopend op hoofdstuk 7 waar het aardewerk van 
de Swifterbant-cultuur met andere culturen zal worden 
vergeleken, kan hier worden gezegd dat doorboorde 
knobbels en neusvormig knobbeltjes (fig. 19:o–r) ge-
associeerd kunnen worden met de Rössen-Bisscheim-
cultuur. Bij de aardewerkvormen van de duinsites 
bevindt zich een grote, wat brede pot met holle hals en 
geknikt profiel, die past in de Rössen-
aardewerktraditie (fig. 24:e; Lichardus, 1976: Taf. 
103). Het kleine potje met geknikte overgang van hals 
naar buik en een uitgeknepen vingerindruk op de 
schouder (fig. 25:h) zou een Bisscheim-element kun-
nen zijn. De 14C-datering van een scherf, waarschijn-
lijk afkomstig van dit potje, van ca. 5400 BP (4350–
4200 cal BC) komt overeen met de dateringen van de 
Bisscheim-varianten in Hüde I (Dümmer) in Noord-
Duitsland (Kampffmeyer, 1991). Het type met ronde 
indrukken op de rand van figuur 25:j moet ca. 5800 BP 
worden gedateerd of is tot 5400 BP in gebruik geweest. 
Wat materiaalsoort betreft, is deze scherf uitzonderlijk 
op grond waarvan de pot van elders lijkt te zijn aange-
voerd (zie hoofdstuk 5). 
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Figuur 9: Vindplaats S3, oeverwal: geheel of bijna  
geheel reconstrueerbare potten en kommen, schaal 3:10. 
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Figuur 10: Vindplaats S3, oeverwal: versierde kleine potjes  
en grotere versierde fragmenten, schaal 3:10. 
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Figuur 11: Vindplaats S3, oeverwal: potten van goede 
kwaliteit met een rij indrukken binnen bij de rand, schaal 3:10. 
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Figuur 12: Vindplaats S3, oeverwal: potten met indrukken 
binnen bij de rand en op de hals/schouder, schaal 3:10. 
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Figuur 13: Vindplaats S3, oeverwal: versiering van indrukken binnen bij de rand  
en op de hals/schouder en een bijzodere versiering van gekruiste groeven, schaal 3:10. 
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Figuur 14:  
Vindplaats S3, oeverwal: enkele potten met punt- of knobbelbodem en versierde scherven, schaal 3:10. 

d
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Figuur 15: Vindplaats S3, oeverwal: versiering van indrukken 
boven op de rand en/of buiten bij de rand, schaal 3:10. 
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Figuur 16: S3, oeverwal: grote pot met  
waarschijnlijk ronde bodem en bodems, schaal 3:10. 
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Figuur 17:  
S3, oeverwal (b-q) en S5, geul (a): afwijkende vormen onversierd aardewerk, schaal 3:10.
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Figuur 18: Vindplaats S3, oeverwal (a, c-x) en S4, oeverwal (b):  
verschillende soorten versiering, schaal 3:10. 



SWIFTERBANT-AARDEWERK 

 90 

Figuur 19: S3, oeverwal: versiering van rijen indrukken binnen en/of buiten  
bij de rand, bijzondere indrukken, schaal 3:10 en applicaties, schaal 1:2. 
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Figuur 20: Vindplaats S3, oeverwal (a-b, d, f-l), de zijkreek (c) en zowel S3 als S5,  
geul (e, m): aardewerk met vlakdekkende versiering, schaal 3:10. 
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Figuur 21: Vindplaats S2, oeverwal:  
grote fragmenten, versierd en onversierd aardewerk, schaal 3:10. 
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Figuur 22: Vindplaats S2, oeverwal: versierde scherven, schaal 3:10. 
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Figuur 23: Vindplaats S2, oeverwal (a-m), 
vindplaats S51, oeverwal (n-t) en vindplaats S4, oeverwal (u), schaal 3:10. 
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Figuur 24: Vindplaats S61, rivierduin: verschillende typen aardewerk, schaal 3:10. 
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Figuur 25: Vindplaats S22, rivierduin (a-g, m),  
vindplaats S11, rivierduin (h-k) en de pot van Bronneger (l), schaal 3:10. 
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Figuur 26. Overzicht van bodemtypes,  schaal 3:10. 




