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Appendix   
Beschrijving van het afgebeelde aardewerk 

Van het afgebeelde aardewerk worden de volgende kenmerken 
gegeven: 
 
nummer:  vondstnummer(s). 
 
vak: romeinse cijfers: vanaf de nul-lijn van zuid naar 

noord. 
 arabische cijfers: vanaf de nul-lijn van oost naar 

west = (van de geul over de oeverwal naar de kom). 
 F–K:  niveaus in de opgraving van ca. 10 tot 15 cm 

dikte. De niveaus volgen in principe het reliëf van 
de oeverwal. Niveau F is het hoogste niveau. In de 
dikste cultuurlaag onder het hoogste deel van de oe-
verwal in strook I–XVI is niveau H tussengevoegd. 
Niveau F–H bestaat uit een fijn gelaagde tot meer 
homogene donkere cultuurlaag; niveau I en K verte-
genwoordigen meer bruine vegetatiehorizonten in 
de blauwe klei, waaruit geen grote hoeveelheden 
vondsten zijn gedaan. 

 
spreiding:  als de spreiding van bij elkaar horende en passende 

scherven groter is dan 5 m dan staat dit vermeld; 
ook staat vermeld als de verticale spreiding van de 
scherven die minder dan 1 m van elkaar liggen gro-
ter is dan 10 cm. 

 
profiel:  in het algemeen S-vormig met redelijk hoge rand- 

en halszones; indien anders dan staat dit vermeld. 
 
maten: als deze te bepalen zijn: de randdiameter (Ø), de 

geschatte inhoud (inh.) en manteloppervlak (mantel) 
en de wanddikte. 

 
kwaliteit: in het algemeen is het aardewerk niet al te hard 

gebakken: het is gemakkelijk te breken en voelt niet 
hard aan; dit is ’gewoon’. Indien de kwaliteit uit-
zonderlijk goed is, of juist uitzonderlijk slecht, dan 
staat dit vermeld. 

 
kookresten: staan alleen vermeld als die aanwezig waren. 
 
kleuren: in het algemeen is het aardewerk gevlekt/gevlamd: 

licht grijs tot crèmekleurig en donkergrijs tot zwart. 
De breuk van de scherf is of geheel donker of ver-
toont een dun (tot 1 mm dikke) laagje bij het opper-
vlak van de binnenwand en/of de buitenwand dat 
weer bedekt kan zijn door donkere roetaanslag of 
door een korst kookresten. Bij opvallend andere 
kleuren staat dit vermeld. 

magering: de hoeveelheid magering is moeilijk te schatten, 
bovendien kan dat per breuk verschillend zijn; dit 
geldt ook voor de grootte van de deeltjes; in princi-
pe staat de hoofdcomponent van de magering eerst 
vermeld. 

 fijn organisch materiaal (fijn org.): veel fijne poriën, 
slecht zichtbaar. 

 organisch materiaal (org.): zichtbaar verkoolde 
plantenresten en langwerpige poriën, van enkele 
mm tot soms zeer grof tot 4 cm lengte, met grasblad 
en stengelresten waarbij de nerven nog zichtbaar 
zijn. 

 steengruis (stg.): minerale bestanddelen van 2 mm 
en groter. 

 zand (z.): kleinere minerale bestanddelen; het is niet 
te bepalen of het om fijn steengruis gaat of echte 
zandkorrels; indien duidelijk afgeronde zandkorrels 
zichtbaar zijn, dan staat dit vermeld. 

 gemengd: ongeveer gelijke componenten organische 
materiaal en minerale bestanddelen. 

 kleiballetjes: zacht gebakken brokjes gedroogde klei 
die in de potklei zitten, soms in zo grote hoeveelhe-
den dat aan bewuste toevoeging moet worden ge-
dacht van bijvoorbeeld brokken gedroogde/‘aange-
brande’ klei van de haardplaten. 

 chamotte: echte chamotte = vergruisde potscherf is 
niet aangetroffen; wel bovengenoemde kleiballetjes 
maar dan hard gebakken waardoor ze bruin tot rood 
gekleurd zijn. 

 
afwerking: gladgestreken: de klei van de potwanden is in nog 

natte toestand met (natte) vingers gladgestreken, 
waarbij de wand nog wel hobbelig kan wezen. 

 goed effen: de potwanden zijn geheel geëffend en 
goed glad, zonder hobbels en bobbels, voelen glad 
aan, geen bewerkingssporen te zien. 

 veegsporen: de klei van de potwand is in nog natte 
toestand met een bundel gras of lapje textiel ge-
veegd om de wand te effenen; hierbij kan iets klei 
zijn weggeschraapt om de wand dunner te maken. 

 schraapsporen: de klei van de potwand is in nog 
natte toestand geschraapt met houtspaander of vuur-
steen waarbij klei is weggeschraapt om de potwand 
dunner te maken; het oppervlak wordt hierdoor wat 
oneffen en krijgt ondiepe geulen; het onderscheid 
met veegsporen is niet altijd even duidelijk. 

 polijstsporen: klei van de potwand is in leerharde 
toestand bewerkt met een hard glad voorwerp (bot, 
kiezelsteentje) om het te laten glanzen; de glans kan 
zijn verdwenen; de potwand kan nog wel wat hob-
bels vertonen als de wand eerst niet goed is geëffend; 



 SWIFTERBANT-AARDEWERK 

 174 

het oppervlaktelaagje krijgt door het polijsten een 
dichte structuur, waardoor het als laagje van de pot 
gaat afschilferen. 

 bewerkingssporen: niet te bepalen of het om veeg-, 
schraap- of polijstsporen gaat. 

 
maakwijze: zichtbare aanhechtingen van kleirollen: recht op 

elkaar gezet: H-voegen. 
 schuin op elkaar gezet of schuin verkneed: N-

voegen; 
 zeer schuin verlopende voegen: Z-voegen. 
 
versiering: indrukken of putjes in de regel van een stokje of 

stengel van 3–8 mm dikte (waarschijnlijk riet- of 
grasstegel), dat schuingehouden van onder naar bo-
ven in de natte klei is ingedrukt. Er wordt van een 
stengel gesproken als de afdrukken van de nerven 
nog zichtbaar zijn; als de stengel hol is (en niet is 
volgeraakt met klei) dan laat dit een bobbeltje achter 
in het centrum van de indruk. Als de drukbeweging 
loodrecht op de potwand is, ontstaan lengte-
indrukken van het uiteinde van het stengeltje/stokje. 
De term kerfjes is vaak gebruikt voor smalle in-
drukken van 1–2 mm breedte; het gaat meestal niet 
om echt gekerfde indrukken van een puntig voor-
werp, maar om laterale afdrukken van een dunne 
spatel, waarbij te denken valt aan een houtspaander 
of een dun vuursteentje met recht uiteinde. Bij op-
geduwde spatel- of vingertopindrukken is de klei in 
nog natte toestand opgeduwd waardoor er een bob-
beltje aan één kant van de afdruk is ontstaan. 

 
In sommige afbeeldingen zijn niet alle fragmenten die tot een 
zelfde pot behoren, afgebeeld.  
 
 
Fig. 9: vindplaats S3, oeverwal: geheel of bijna geheel 

reconstrueerbare kommen en potten, schaal 1:3 
 
9:a 47126/47163, 47285, vak XXXI/17/F–G; naar 

binnen gebogen randscherf van een kommetje; Ø: 
14 cm, inh.: 0,95 liter, mantel: 380 cm2, wanddikte 
5 à 6 mm, magering: stg./z., fijn org., goede kwali-
teit, harde scherf; grijs gevlekt; goed gladgestreken 
en geëffend, binnenwand met vage bewerkingsspo-
ren; vage aanhechtingen van kleirolletjes, H en N-
voeg. 

9:b 8341, vak I/16/H; S-vormig potje met waarschijnlijk 
ronde bodem, waarbij wanddikte in randzone wat 
dikker is waardoor profiel hier wat convex is (oor-
zaak: een niet uitgeknepen kleirol?); doordat met 
duim langs binnenrand is gestreken, is profiel hier 
wat hol geworden; rand zelf zowel dunner/spitser 
uitgeknepen als gewoon afgerond; Ø: 14,5 cm, inh.: 
1,5 liter, wanddikte 6–10 mm; magering: fijn org., 
wat z., iets stg.; kookresten; gladgestreken. 

9:c 56632 en 12 andere nummers uit vak XXIX–
XXX/21–22, één scherf uit niveau F, 9 uit G, één uit 
H, één uit XXI/20/H; spreiding horizontaal: 1,60 m 
(passende scherven), 10 m (niet passende scherven), 
verticaal: 22 cm; naar binnen staande rand van kom, 

secundair verbrand waardoor kleur grijs-rossig is 
geworden; Ø: 19 cm, inh.: 2,5 à 3 liter; wanddikte....; 
magering: voornamelijk. org.; afwerking: vage kris-
kras-bewerkingssporen van textiel (?), binnenwand 
slordiger afgewerkt en gedeeltelijk verweerd. 

9:d  S5–31, vak VII/9, bovenuit de geul op 6,35 m diep-
te; rechte rand met geknikte schouder, reparatiega-
ten; Ø: 21 cm, inh.: 4,5–5 liter; wanddikte 8,5 mm, 
randzone 5–6 mm; magering: org., kleiballetjes, wat 
stg.; redelijke kwaliteit; kookresten; rand is dunner 
uitgeknepen en daarna weer afgeplat met vingers, 
rand is wat hobbelig en niet helemaal horizontaal; 
horizontale polijstsporen op randzone, kriskras po-
lijstsporen op buik; opbouw van kleirolletjes van 9 
mm breed, N-voeg. 

9:e 21880 en 5 andere nummers, vak VI–VII/14–18/H 
en VII/24; spreiding (niet passende scherven): 10 m; 
S-vormig potje met knobbelbodem; Ø: 15,5 cm, inh.: 
1,5 liter, wanddikte 8–11 mm; magering: veel licht 
gekeurde zachte kleiballetjes, enkel steentje (gra-
niet); géén kookresten, licht grijze kleur; rand buiten 
slecht afgewerkt, overtollige klei bubbelt onregel-
matig over de buitenwand heen; opmerkelijk veel 
schraap- of veegsporen van een bundel gras, zowel 
op binnenwand als op buitenwand, op bodemfrag-
ment minder, hier slechts enkele indrukken van gras 
waaruit valt af te leiden dat de pot eerst gewoon met 
de vingers is gladgestreken en daarna met bundel 
gras is bijgewerkt; kleirolaanhechtingen met H-voeg 
bij de bodem en iets schuinere voegen in de hals. 

9:f 46927 en 3 andere nummers, vak XXXVII/17, 
bovenuit de helling van de zijkreek, verticale sprei-
ding: 20 cm; concave rand, met wat geknikte schou-
der aan een kant en rondere aan andere kant, con-
vexe buik en waarschijnlijk ronde bodem; Ø: 21 cm, 
inh.: 3,5–4,5 liter: wanddikte 8 mm, halszone 5–7 
mm, randzone 8–9 mm; magering: stg., org.; goede 
kwaliteit; kookresten; vage polijstsporen met af-
schilferend verdicht oppervlaktelaagje, oppervlak 
desondanks nog wel hobbelig (door steentjes van de 
magering); reparatiegat naast een niet-voltooid repa-
ratiegat (boortje stuitte op steentje uit de magering); 
horizontale breuklijnen. 

9:g 21700, 5 andere nummers, bodem 21790, vak 
VII/17/G–H, verticale spreiding: 14 cm, S-vormige 
pot met puntbodem; Ø: 19 cm, inh.: ca. 4 liter, 
wanddikte: 8–9 mm, bodem: 22 mm; magering: 
gemengd org. en z., wittige kleiballetjes; opmerke-
lijke korst kookresten; gladgestreken tot goed glad 
glanzend, nog wel hobbelig, kleirollen met H- en N-
voegen, aan de binnenwand van het bovendeel zijn 
drie rijen vingerindrukken te zien/voelen, waarmee 
de rolletjes op elkaar zijn gedrukt en verkneed; ver-
siering: rij schuin ingestoken putjes van een stokje 
o.i.d. 

9:h 7641 en bodem 7600, vak I–II/15/H, S-vormige pot 
met wat geknikte schouder en knobbelbodem; Ø: 19 
cm, inh.: ca. 4 liter, wanddikte 8–9 mm, bodem: 21 
mm; magering: gemengd fijn org, z., stg. (met veel 
glimmers); bodem is bros en brokkelig; kookresten; 
wanden goed gladgestreken, rand tussen duim en 
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vingers gladgestreken waarbij binnenrand is afge-
schuind; smalle kleirolletjes, N-voegen. 

 
Fig. 10: vindplaats S3, oeverwal: versierde kleine potjes en 

grotere versierde fragmenten, schaal 1:3 
 
10:a 35179/44700/44665/907245, vak XII/19, XV/20, 

XVI/19, G–I en 2 niet-passende scherven uit XI-
II/16/H en XV/21/H en een verspoelde scherf uit 
XVI/21/F; spreiding passende scherven: 4 m, niet-
passend: 6 m, spreiding verticaal: 12 cm tot 30 cm 
(niet-passend, niveauverschil van de top van de hel-
ling verrekend); S-vormig potje; Ø: 12 cm, inh.: 1 à 
1,5 liter, wanddikte: 7–8 mm; magering: gemengd 
fijn org. en stg./kwarts, kookresten; gelig-grijs aar-
dewerk; de rand bubbelt over de buitenwand heen, 
oppervlakken gladgestreken, van binnen nauwelijks 
afgewerkt, de kleirolaanhechtingen zijn nog zicht-
baar; versiering van een rij kerfjes/smalle indrukken 
(van vuursteen?) op schouder, onregelmatige binnen 
onder de rand en bovenop de rand. 

10:b 52001/52002/52468/55952 e.a., vak XXIV/19/G, 
XXV/20/F, XXVIII/21/F, XXIX/19/G, spreiding 
niet-passende scherven: 5 m. verticaal 11 cm; S-
vormig; Ø: 11 cm. inh. ca. 0,7 liter, wanddikte: 3–7 
mm, deels verweerd en gespoeld; magering: fijn org. 
en afgerond zand; kookresten; licht-donker gevlekt; 
rand afgerond, soms van buiten wat afgeschuind, 
polijstsporen en effen oppervlak, geen glans (meer); 
versiering van twee rijen schuin ingestoken putjes 
van een stengeltje van 2 mm dikte. 

10:c 51039/51180/51765, vak XIX/18–19/G; S-vormig, 
Ø: 22 cm, inh. ca. 3,5 liter, wanddikte: 9–11 mm; 
magering: gemengd fijn org. en z.; kookresten; 
gladgestreken; versiering van een rij verticale in-
drukken van smalle spatel op hals/schouder, onre-
gelmatige kerfjes/smalle indrukken bovenop de rand. 

10:d 35778 en 10 andere nummers, vak XII/18/G, 
XII/21/G, XIII/19/G; spreiding niet-passende scher-
ven: 3 m. verticaal: 10 cm; zwak S-vormig met gro-
tere buik dan rand; Ø: 12 cm, inh. ca. 1 à 1,5 liter, 
wanddikte: 7–8 mm; magering: gemengd org. en 
stg., kookresten; randen aan een kant dunner uitge-
knepen, aan andere kant gewoon afgerond, opge-
bouwd met kleirolletjes, H-voegen, daarna wat uit-
gekneed; binnenwand niet goed afgewerkt, de klei-
rolaanhechtingen zijn niet goed verstreken, buiten 
slecht afgewerkt, gladgestreken maar nog wel hob-
belig oppervlak, wat klungelige vorm, doet denken 
aan een potje van een beginneling of haastwerk; 
versiering van slordige rij in natte klei opgeduwde 
spatelindrukken. 

10:e 31608/31575, vak XII/19/G; S-vormig met grotere 
buik dan rand; Ø: 13,5 cm, inh.: 1,2 à 1,5 liter, 
wanddikte: 7–9 mm, magering: voornamelijk. org.; 
kookresten; grijs gevlekt; rand dunner uitgeknepen; 
opbouw van ca. 9 mm brede kleirolletjes, N-voegen, 
gladgestreken, kleirolaanhechtingen binnenwand 
niet goed verstreken; versiering van een rij schuin 
ingestoken putjes van een holle stengel op schouder. 

10:f 52760/53034, vak XXII/20/H, XXVII/19/G en 4 

niet-passende scherven uit XII/20/F (?), XXI/17/G, 
XXIX/19/G; spreiding passende scherven: 5 m, niet-
passend 25 m?, S-vormig met iets geknikte buik; Ø: 
16 cm, inh.: ca. 1,5 liter, mantel: ca. 650 cm2, wand-
dikte: 6–7 mm; magering: voornamelijk. org.; bei-
ge-bruin met donkere aanslag, gladgestreken met 
binnen enkele veegsporen; versiering van een rij in-
drukken van een schuin ingestoken stengel op 
schouder, een zelfde rij binnen onder de rand en een 
rij kerfjes/smalle indrukken op de rand. 

10:g 36679 en andere, vak XII/18/G, 53071/53580, 
XXV/18/H, XXIX/20/G; spreiding passende scher-
ven: 17 m; S-vormig met knobbelbodem; Ø: 29 cm, 
inh.: ca. 11 liter, mantel: ca. 2150 cm2 (aanwezig: 
1420 cm2), wanddikte: 8–12 mm, bodem: 19 mm; 
magering: gemengd veel grof org. en stg., kleibal-
letjes, niet alle breuken geven hetzelfde te zien; 
licht-grijs tot donker gevlamd, geen kookresten, 
voorraadpot of bij bakken al gebroken langs de 
slechte aangehechte kleirollen?; enkele gladde breu-
ken langs de H-voegen, op enkele plaatsen wat 
schuin verlopende breuklijnen wijzen op kleirollen 
die als een spiraal op elkaar gelegd zijn.; breedte 
van de rollen: 2,5–3 cm (in totaal vanaf bodemstuk 
twaalf rollen; bij oorspronkelijke kleirol met een Ø 
van 2 cm die is uitgekneed tot een wanddikte van 1 
cm is dan een lengte van ca. 7,5 m nodig = ca. 2,5 
liter klei); beide wanden met veel veegsporen van 
een bundel gras, waarbij in de binnenwand niet alle 
kleirolaanhechtingen zijn weggewerkt; versiering 
van een slordige rij schuin ingestoken putjes van 
een holle rietstengel, waarbij de stengel naar rechts 
toe minder schuin is gehouden waardoor de indruk-
ken minder druppelvormig zijn en meer rond wor-
den en indrukken bovenop de rand van een verticaal 
gehouden (zelfde?) holle rietstengel. 

10:h 51239/54390/54702/54201/54606, vak XXVII–
XXVIII/19–20/G–H en XXIII/20/H en 6 niet pas-
sende scherven uit vak XIX–XX/19–20, 
XXIV/20/G, XXVI/16–18/G–H, XXII/20/G, sprei-
ding passende scherven: 5 m, niet-passende: 9 m; S-
vormig met wat scherpere buikknik; Ø: 19 cm, 
wanddikte: 8 mm (rand-hals), 10–12 mm (buik), 
magering: gemengd org. en stg./z.; redelijk harde 
scherf; kookresten; licht-donker gevlekt en grijs 
gemarmerd; redelijk geëffend, vage bewerkings-
sporen, binnen slordiger afgewerkt, aanhechtingen 
van de kleirollen niet goed weggewerkt; opbouw uit 
kleirollen, waarbij de onderste breuk glad verloopt 
langs de H-voeg, verder N-voegen in verschillende 
richtingen schuin onder en boven de hals; versiering 
van indrukken van een horizontaal gehouden rietje 
bovenop de rand waardoor deze is afgeplat, indruk-
ken dwars op de rand of iets schuin ten opzichte van 
de rand en twee rijen indrukken van een recht inge-
stoken holle stengel (Ø: 4,5 mm), overgaand in in-
drukken van een meer schuin gehouden holle sten-
gel; reparatiegat op de hals. 
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Fig. 11: vindplaats S3, oeverwal: drie potten van goede 
kwaliteit met een rij indrukken binnen bij de rand, 
schaal 1:3 

 
11:a 52299/52464/52570, vak XXIX/19/G, rechte rand, 

geknikte hals; Ø: 27 cm, wanddikte: 6–7 mm, soms 
8–9 mm; magering: veel stg./zand, hoekige en afge-
ronde brokjes tot 8 mm grootte, chamotte (gelige en 
terracotta), enkel houtskoolbrokje; goede kwaliteit, 
hard, oppervlakken verweerd; kookresten; licht-
donker gevlekt; opbouw van kleirolletjes, H-voegen 
en N-voeg, breedte ca. 18 mm, gladde breuken langs 
de kleirolaanhechtingen; resten van oppervlakte-
laagje met bewerkingssporen, oppervlak nog wel 
hobbelig, rest verweerd; versiering binnen onder de 
rand van een rij 8-vormige indrukken van een hol 
rietje dat vanaf rechts naar links 2x onder elkaar is 
ingedrukt (of platgeknepen rietje?); reparatiegat op 
de halszone. 

11:b 52378/52465 en 7 niet-passende scherven, vak 
XXIX/19/G en één uit vak XVIII/19/G, spreiding 
niet-passende scherven: 11 m; korte rechte rand, ge-
knikte hals; Ø: 27 cm; wanddikte: 7–8 mm; mage-
ring: gemengd org en stg./z., wisselende hoeveelhe-
den org. in verschillende breuken; harde kwaliteit; 
grijs gevlekt, lichte scherf past aan donkere scherf 
(10YR/7/3–10YR/4/2), kleurgrens loopt precies 
langs de breuk, mogelijk is verschil ontstaan door 
bewaren in verschillende zakjes in verschillende do-
zen?; rand is recht afgewerkt, er is een verspringen 
in horizontaal niveau, alsof het einde van de kleirol 
hoger uitkwam, van de opbouw is verder niets te 
zien; wanden zijn gladgestreken, nog wel hobbelig, 
binnenwand vertoont vage bewerkingssporen, alsof 
er eerst klei is weggeschraapt en de wand daarna is 
gladgestreken; versiering binnen onder de rand van 
een rij putjes van een schuin ingestoken rietje van 
ongelijke diepte. 

11:c 54870 (bodem) past aan wandscherf van nr. 53790, 
een niet-passende randscherf van dit nr. 53790 past 
aan randscherf 53694 en 5 overige scherven aan één 
van deze nummers, vak XXV–XXVII/18–20/H; 
spreiding passende scherven: 3 m, verticaal 25 cm; 
nog 48 niet-passende scherven met een maximale 
spreiding van 23 m, verticaal 35 cm; voornamelijk 
uit niveau H–I, drie uit niveau F, drie uit niveau G, 
één uit niveau K op de helling van de kreek en één 
uit niveau K op de helling naar de kom. S-vormige 
pot met knobbelbodem; Ø: 23 cm, inh. ca. 10 liter, 
wanddikte: 6–7 mm, bodem: 21 mm; magering: 
stg./z, iets fijn org.; uitzonderlijk harde kwaliteit, 
geheel donker van kleur; kookresten; bodem-
fragment: kleirollejts met H-voegen, breedte: 15 
mm, punt van de bodem gevormd uit opgerold klei-
rolletje; daarna tegen de wand aan geplakt; redelijk 
gladde wanden met kriskras bewerkingssporen; ver-
siering binnen onder de rand van brede putjes van 
schuin ingestoken stengel die 2x over en naast el-
kaar is in de natte klei ingedrukt waarbij aan de bui-
tenwand bobbels zijn ontstaan. 

 

Fig. 12: vindplaats S3, oeverwal: grote potten met indrukken 
binnen bij de rand en op hals/schouder, schaal 1:3 

 
12:a 31624/35255/35921, vak XII/18–19/G; S-vormig; Ø: 

25 cm; inh. 10–12,5 liter, wanddikte: 8–9 mm; ma-
gering: gemengd org. en stg., z. (graniet tot 7 mm, 
veldspaat, glimmerhoudend gesteente); kookresten; 
schuine structuur in de breuk, vage N-voegen; glad-
gestreken met horizontale en schuine veegsporen 
van gras o.i.d.; versiering binnen onder de rand en 
op de schouder van een rij putjes van een schuin in-
gestoken holle stengel. 

12:b 35255, vak XII/18/G, en eventueel 7 niet-passende 
scherven uit XI/14/H, XIII/17–19/G; sterk geprofi-
leerd S-vormige pot; Ø: 24 cm, buik: 30–31 cm, 
wanddikte: 8–11 mm; magering: voornamelijk. org.; 
kookresten; kleirollen geven bij de binnenwand nog 
verdikkingen, N en H-voegen; gladgestreken, alleen 
binnen bij de rand zeer vage veegsporen; versiering 
van een rij schuin ingestoken putjes van een stok-
je/stengel binnen onder de rand en op de schouder, 
de putjes binnen zijn korter dan die op de schouder 
omdat het stokje een grotere hoek met de wand 
maakte. 

 
Fig. 13: vindplaats S3, oeverwal: versiering van indrukken 

binnen bij de rand en op de hals/schouder, bijzon-
dere scherf met gekruiste groeven, schaal 1:3 

 
13:a 39028/39127/XV/20/G, S-vormig met uitwaaieren-

de rand; Ø: 20 cm, inh. ca. 2,5 l, wanddikte: 9–10 
mm, randzone 12 mm; magering: org, stg. en vrij 
veel zand; kookresten; rand van binnen afgeschuind, 
wanden gladgestreken tot zeer goed glad en effen, 
nog wel afdrukken van de org. magering zichtbaar; 
rolopbouw met H en N-voegen in verschillende 
richtingen schuin; versiering binnen onder de rand 
en op de schouder van een rij putjes van een schuin 
ingestoken stengel (buiten wat minder schuin ge-
houden, waardoor de putjes korter zijn). 

13:b 45976/55104 en twee niet-passende scherven, vak 
XVI/24/K, XVIII/19/I, XVII/20/H/ XXVII/19/H; 
spreiding passende scherven: 5 m, niet-passende 
scherven: 10 m; Ø: 26 cm, wanddikte: 7–8 mm, 
randzone 8–11 mm; magering: zand, fijn org.; harde 
kwaliteit, geheel donkere scherf; kookresten; glad-
gestreken, vage veeg- en schraapsporen; uitzonder-
lijke versiering van gekruiste, in natte klei getrok-
ken groeven van een puntig voorwerp binnen op de 
randzone, getrokken kerfjes bovenop de rand die op 
de buitenwand doorlopen. 

13:c 32506/32581/32559 en 4 andere scherven, vak 
XII/20–22/G en één uit XI/22/F, spreiding 2 à 3 m; 
Ø: 17 cm, wanddikte: 11 mm; magering: org., stg.; 
kookresten; binnenwand verweerd en gedeeltelijk 
afgesprongen, brokkelig; rand afgerond aan één kant, 
dunner uitgeknepen aan andere kant, wanden glad-
gestreken; rij putjes binnen onder de rand en op de 
schouder van een vrijwel recht ingestoken stengeltje 
(4 mm dik). 
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13:d 25104/25238, vak IX/19/G; S-vormig, Ø: 27 cm, 
inh. 7,5 à 8 liter, wanddikte: 10–12 mm; magering: 
org. en stg. (veel rode granietjes); slechte kwaliteit, 
brokkelig, zacht, behandeld met dermoplast; kook-
resten; binnenwand nauwelijks gladgestreken, bui-
tenwand deels verweerd, deels met een oppervlakte-
laagje, dat afschilfert, met vage polijstsporen, deels 
met glans, deels zonder glans (klei hier nog te nat 
waardoor het niet is gaan glimmen); versiering bin-
nen onder de rand van een rij putjes van een iets 
schuin gehouden holle (riet)stengel en een slordige 
rij op de schouder van een schuiner gehouden sten-
gel, waarschijnlijk is de maker (m/v) tijdens het ma-
ken van de rij gezakt met de hand waardoor de aan-
sluiting van het begin en het eind niet goed verliep. 

13:e 36702/37090/36935, vak XIII/26/H en XIV/20/G, 
spreiding: 6 m; Ø: 17 cm, wanddikte: ± 12 mm; ma-
gering: veel org., iets stg.; kookresten; korte rand-
zone, profiel van de hals varieert van nauwelijks ge-
bogen tot meer gebogen binnenwand brokkelt af, 
wanden gladgestreken; versiering binnen onder de 
rand van een rij en buiten op de hals/schouder twee 
rijen schuin ingestoken putjes, de putjes zijn onge-
lijk van diepte, de een is wat schuiner ingestoken 
dan de andere, de rijen ’waggelen’. 

13:f 995, vak V/15/G, sterk geprofileerde S-vormige pot, 
buik groter dan rand; Ø: 21 cm, buik: 25,5 cm, 
wanddikte: 10–12 mm, magering: gemengd org. en 
stg.; korst kookresten op buitenwand waaronder rij 
putjes te voorschijn kwam (De Roever, 1979: fig. 
1:2, zonder deze rij); kleirollen met min of meer on-
regelmatige rechte voegen; buitenwand gladgestre-
ken, binnenwand nauwelijks afgewerkt, verdikkin-
gen en aanhechtingen van de kleirollen nog zicht-
baar en indrukken van de vingers/duim waarmee de 
buik naar buiten is gedrukt, waarbij de potwand iets 
dunner is geworden; versiering van een rij schuin 
ingestoken putjes binnen onder de rand en op de 
hals/schouder. 

13:g 6973, vak V/14 op de helling van de geul; Ø: 22 à 
23 cm, wanddikte: 8 mm; magering: stg./z., fijn or-
ganisch; brokkelig; geen kookresten; gladgestreken, 
vage veegsporen op binnenwand; versiering binnen 
onder de rand en op de hals/schouder van een rij 
schuin ingestoken putjes van een stengel. 

 
Fig. 14: vindplaats S3, oeverwal: enkele potten met punt- of 

knobbelbodem en versierde scherven, schaal 1:3 
 
14:a 35579, ca. 75 scherven, vak XI/20–23 tot XII/21, 

van eind F, voornamelijk. G, tot begin H, spreiding 
ca. 10 m., verticaal: 15 cm; S-vormige pot met korte 
rand-halszone, wat scherpere buikknik, puntbodem; 
Ø: 28 cm, wanddikte 10–13 mm, bodem: 32 mm; 
magering: org. en stg. van veel en ook grote brokjes 
verweerd glimmerhoudend gneissachtig gesteente, 
waardoor brokkelige kwaliteit is ontstaan; kookres-
ten; enkele breuken langs kleirollen, H-voegen, 
breedte rolletjes: ca. 15 mm; wanden gladgestreken, 
enkel veegspoor; bovenop de rand zeer vage in-
drukken van horizontaal gehouden stengel of stokje 

dwars op de rand (om rand te effenen); versiering op 
de hals/schouder van een slordige rij schuin inge-
stoken putjes van een stengel met V-vormig boven-
eind, deels hieronder een rij vage verticale korte 
kerfjes. 

14:b 29866, 28858 (bodem-buikfragment met niet-
passende randscherf) en 11 andere nummers, vak 
IX–X/17–18/G–H; spreiding: 1 m, verticaal: 12 cm; 
S-vormige pot met puntbodem; Ø: 16 cm, inh. 1,7 à 
1,9 liter, wanddikte: en 7 mm, naar onder toe dikker, 
bodem: 16 mm; magering: fijn org. en stg., enkel 
wittig kleiballetje; niet echt zacht maar wel brokke-
lig, in kleine scherven gebroken; kookresten; rand 
rond tot iets afgeplat, overtollige klei bubbelt over 
de buitenwand, wand gladgestreken, nog enkele af-
druk van grasblad, alsof pot in natte toestand in het 
gras heeft gelegen, binnen vage veegsporen; versie-
ring op de schouder van een rij schuin ingestoken 
putjes van een (gras)stengel vlak naast elkaar. 

14:c 38419, vak XV/17/G, 3 nummers uit XVII/17/G en 
1 uit XXIII/17/G; korte omgebogen rand; Ø: 18 cm, 
wanddikte 7–8 mm; magering: org., stg. z.; kookres-
ten; wand met vage bewerkingssporen, verdicht op-
pervlaktelaagje, binnen gewoon gladgestreken; ver-
siering: rij verticale lengte-indrukken van het uit-
einde van een dunne grasstengel die evenwijdig aan 
de potwand is gehouden (lengte > 12 mm). 

14:d 54863 (bodem), vak XXVI/20/H en 54870 en 17 
passende nummers, ca. 80 niet-passende nummers 
uit vak XIII/14/I, XX/18–21 tot XXXVII/17/H, en-
kele uit G; spreiding passende scherven: 7,5 m, niet-
passende scherven: ca. 20 m. verticaal: 17 cm; S-
vormige sterk geprofileerde pot met knobbelbodem; 
Ø: 26 cm, inh. 10–11 liter, wanddikte 7–9 mm, rand 
dunner, bodem: 23 mm; magering: org. stg./z.; goe-
de kwaliteit, licht beige met kenmerkende bruine 
aanslag tot geheel donkere scherf; kookresten; goed 
afgewerkt, kriskras veeg- of polijstsporen, geen 
glans, pot naar onder toe minder zorgvuldig afge-
werkt, binnenwand goed effen met vage bewer-
kingssporen van gras (?); versiering van kerfjes bo-
venop de rand en op de hals/schouder een slordige 
rij schuin ingestoken putjes die bij het afwerken van 
de wand weer zijn dicht gesmeerd (de maker (m/v) 
had geen geduld te wachten tot de pot tot leerhard 
was gedroogd en is te vroeg met het polijsten be-
gonnen). 

14:e 56997, vak XXXII/21/G; S-vormig; Ø: 20 cm, 
wanddikte: 8 mm; magering: org./stg./z., lichte klei-
balletjes tot 8 mm; kookresten; gladgestreken wan-
den met vage glans en dichte structuur, toch nog wel 
hobbelig, aan binnenwand bovenaan evenwijdig aan 
de rand is laatste streek van de duim voelbaar; ver-
siering op de hals/schouder van een rij schuin inge-
stoken putjes van een puntig voorwerp (benen 
priem?), bij de aansluiting van begin en einde van 
de rij is het laatste putje onder de eerste gedrukt. 

14:f 38358, 12 nummers uit vak XVI/20/F, één nr uit 
XVI/17/G; S-vormig met korte omgebogen rand, 
ondiepe vorm?; Ø: 23 cm, wanddikte: 10–11 mm, 
rand-halszone 11–14 mm; magering: org., stg./z; 
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kookresten; kleirollen met H-voeg; rand bubbelt her 
en der over buitenwand; wanden gladgestreken; 
versiering op hals/schouder van twee rijen putjes, 
wat ongelijk van diepte en slordig, schots en scheef 
schuin ingedrukt stengeltje; reparatiegaten in hals. 

14:g 53271/54662, vak XXII/20 en XXIII/17/H en 3 
nummers uit vak XVII/20/H, XXII/18/H, XXVI-
II/19/H, spreiding passende scherven: 3 m. niet-
passend: 10 m; S-vormig; Ø: ± 26 cm, wanddikte 
onregelmatig, 6–11 mm; magering: org./stg.z.; se-
cundair verbrande rossige-grijze scherven, soms 
gesinterd; breuken langs H-voegen, breedte rolletjes: 
22 mm; vage horizontale bewerkingssporen op de 
wanden; versiering op de hals van een rij iets uitge-
knepen duim-vingertopindruk. 

14:h 49459, vak XX/20/G (bovenin); S-vormig, Ø: 21 cm, 
wanddikte: 8–9 mm (rand/hals), 10–11 mm (buik); 
magering: zand, stg., glimmers; goede, harde kwali-
teit; geen kookresten; wanden gladgestreken; versie-
ring van kleine kerfjes dwars bovenop de rand, rij 
indrukken op hals/schouder van naar rechts opge-
duwde spatel- of duimnagelindrukken. 

 
Fig. 15: vindplaats S3. oeverwal: versiering van indrukken 

boven op de rand en/of buiten bij de rand, schaal 
1:3 

 
15:a 32995, vak X/21/K (uit kleigrond onder de zwarte 

cultuurlaag); S-vormig, rand kleiner dan buik; Ø: 22 
cm, buik: 27 cm, inh.: > 10 liter, wanddikte: 8–10 
mm, magering: fijn org. en stg., z., cham.; kookres-
ten; kleirolletjes met H-voegen en iets schuine N-
voegen; buitenwand gedeeltelijk goed glad en effen 
zonder bewerkingssporen, deels vage kriskras po-
lijstsporen, deels met glans, deels zonder glans, bin-
nenwand met min of meer horizontale schraap- of 
veegsporen; versiering bovenop de rand van kerf-
jes/smalle indrukjes van smalle spatel (vuursteen 
kling) min of meer dwars op de rand op onregelma-
tige afstand, waardoor de rand is afgeplat; vier 
wandscherven met reparatiegaten, waarvan een niet 
voltooid. 

15:b 57974, XXXVII/17, onderin de helling van de geul, 
S-vormig; Ø: 20 cm, wanddikte: 8–10 mm, mage-
ring: tamelijk fijn org., stg./z.; redelijke kwaliteit; 
korst kookresten; wand redelijk gladgestreken, bin-
nenwand gladgestreken, bovenaan redelijk glad en 
effen; rand her en der wat overhangend, versiering 
van indrukken bovenop de rand van een breder stok-
je, dwars op de rand. 

15:c 34829 en 4 nummers, vak XV–XVI/20/F en een 
niet-passende scherf uit XV/29/F, spreiding van 
niet-passende scherven: 9 m; sterk geprofileerde S-
vormige pot, buik > rand; Ø: 20 cm, buik: 24 cm, 
wanddkite: 11–14 mm; magering: voornamelijk. 
org.; kookresten; H en N-voegen vaag in breuk 
zichtbaar; wanden gladgestreken; ronde, dikke, om-
gebogen rand die over de buitenwand heen bubbelt, 
met bovenop vage ronde-ovale indrukken (van vast-
drukken van bovenste kleirol?). 

 

15:d 32014, vak VII/16/K; S-vormige pot; Ø: 27 cm, 
wanddikte: 7 mm; harde kwaliteit; magering: stg., z.; 
kookresten; breuken langs kleirolletjes, H-voegen, 
breedte: 11–14 mm; rand deels afgerond, deels meer 
afgeplat; wanden redelijk gladgestreken; versiering 
boven op de rand van indrukken van een dun sten-
geltje dwars op de rand, op onregelmatige afstand 
(rand is wat verweerd); binnen onder de rand een rij 
schuin ingestoken putjes van (zelfde) dunne stengel-
tje met gespleten, tweetandig uiteinde. 

 
Fig. 16: vindplaats S3, oeverwal: grote pot met ronde bodem? 

en bodems, schaal 1:3 
 
16:a grootste randfragment: 35255, vak XII/18/G, bo-

dem(?)fragment: 25465, vak IX/20/G, 66 nummers, 
vak V/14–19 tot XII/13–28, XIII/23, XIV/17–23 en 
voornamelijk. niveau G, enkele F, enkele H, en een 
bijhorende (?) scherf uit vak XXXI/17/G; van een 
vondstnummer. past zowel een scherf aan het rand-
fragment als aan het wandfragment; spreiding pas-
sende scherven: 6 m, niet passend: ca. 15 m à 26 m, 
verticaal: 25 cm (passend), 32 cm (niet-passend); S-
vormige pot met waarschijnlijk ronde bodem, rand 
zelf vrijwel geheel afwezig; Ø: 37 cm; inh.: 13–15 
liter, mantel: ca. 3500 cm2, wanddikte voornamelijk. 
7 mm; magering: voornamelijk. stg./z. en iets fijn 
org. (per breuk wat verschillend, o.a. grote hoekige 
kwartsen tot 7 mm grootte); redelijke kwaliteit, ech-
ter ook veel verweerdere scherven; kookresten; pot 
opgebouwd uit kleirolletjes, H-voegen, veel breuken 
langs deze voegen; de rolletjes zijn slechts op elkaar 
gedrukt, wanden ietsje dunner uitgeknepen; breedte 
rolletjes: 13 mm (bovenste) tot 15–21 mm; totaal ca. 
24 kleirolletjes met een totale lengte van ± 21 m; 
wand is geveegd met gras o.i.d., nadat de putjes zijn 
ingestoken, die door dit vegen weer wat zijn ver-
vaagd, hierdoor verdicht opp. laagje ontstaan, dat 
weer afschilfert, oppervlak desondanks nog wel 
hobbelig. 

16:b 56395, vak XXIV/21/G, 14 nummers uit XIX–
XXIV/21/F–G, XXXI en XXXIV/21/G, spreiding 
passende scherven: 2m, niet-passende scherven: 15 
m, verticaal: 12 cm (passend), 24 cm (niet passend); 
punt-knobbelbodem met wandfragment, links meer 
knobbelvorm (hol profiel), rechts meer puntvorm 
(konisch profiel); buik Ø: ca. 24 cm, wanddikte 7–
10 mm, bodem: 20 mm; magering: org. stg./z.; veel 
karakteristieke kookresten op wandscherven; crème-
lichtgrijs gemarmerd; wanden gladgestreken. 

16:c 26639, VI/17/H; knobbelbodem; wanddikte: 9 mm, 
bodem: 31 mm; magering: gemengd org., stg, veel 
zand; rond knobbelbodem kleirol met H-voeg, ver-
der in de breuk een schuine structuur, wanden rede-
lijk goed gladgestreken, binnen vage veegsporen. 

16:d 54758, vak XXVIII/20/H; afgeplatte, asymmetri-
sche punt- of knobbelbodem; wanddikte: 6 mm; bo-
dem: 12 mm; magering: stg./z., fijn org; vrij bros; 
bodem waarschijnlijkuit één stuk waarlangs eerste 
kleirol is afgebroken langs H-voeg; gladgestreken. 
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16:e 52656, vak XXIV/19/G, punt- à knobbelbodem; 
wanddikte: 6–8 mm, bodem: 15 mm; magering: 
gemengd fijn org. en zand; pukkeltje klei in het 
midden in de binnenwand kan er op duiden dat de 
bodem uit een kleirolletje in spiraal is opgebouwd; 
gladgestreken. 

16:f 4813, vak II/19/F, verdikte ronde bodem?, dikte: 
16,5–19 mm; magering: org., stg.; redelijke kwali-
teit; gladgestreken. 

16:g 54198, vak XXVIII/19/H, verdikte ronde bodem, 
binnenwand wat bol (duikelaarseffect), dikte 16 mm, 
wanddikte 11 mm; magering: org.; wanden nauwe-
lijks afgewerkt. 

16:h 54624, vak XXVI/20/H, verdikte ronde bodem, 
binnenwand bol (duikelaarseffect); wanddikte: 13 
mm, bodem: 27 mm; magering: voornamelijk. org.; 
nauwelijks afgewerkt. 

16:i 35045/35085/35625, vak XII/23–24/F, wat verdikte 
ronde bodem à puntbodem; wanddikte:11–14 mm, 
bodem: 20–23 mm; magering: veel grof org., stg.; 
kleirollen met H-voegen; gladgestreken. 

16:j 8329, vak II/16/H, vrijwel ronde, iets verdikte bo-
dem met zeer vaag knobbeltje (plakje klei) er 
tegenaan geplakt; wanddikte: 6–9 mm, bodem: 14 
mm; magering: gemengd fijn org., stg.; kookresten 
op wand; gladgestreken. 

16:k 74, vak IV/10, helling geul, iets verdikte ronde 
bodem en brokkelige wandscherfjes; wanddikte: 8 
mm, bodem: 12,5 mm; magering: org., stg. (tot 7 
mm); binnenwand van de bodem brokkelt af alsof er 
plakjes tegenaan zijn geplakt die er nu weer afsprin-
gen. 

 
Fig. 17: vindplaats S3 (17:b–q), oeverwal, en S5 (17:a), geul: 

afwijkende vormen onversierd aardewerk, schaal 
1:3 

 
17:a S5, 99/1, vak VII/7, op de bodem van de helling van 

de geul; uitzonderlijk, zwak geprofieleerde pot, 
meer konisch met puntbodem, met vage, korte con-
cave hals/randzone; Ø: 30 cm. inh.: > 12, 5 liter, 
wanddikte: 12–14 mm, randzone 10–11 mm, bodem: 
23 mm; magering: org. stg., kleiballetjes; redelijke 
kwaliteit; kookresten; enkele breuken langs N-
voegen; wanden gladgestreken, binnenwand schil-
fert af. 

17:b 28949 en 20 nummers, vak IX–X/14–17/G–H, 
bodem 28978/28994 uit IX/16/H (niet-passende 
rand- en buikscherven in één vondstnummer); S-
vormige pot met waarschijnlijk ronde bodem; Ø: 23 
cm, inh. ca. 10 liter (vorm onzeker), wanddikte: 8–
11 mm; magering: gemengd fijn org., stg., grote 
brokjes zachte wittige kleiballetjes; kookresten; 
wand redelijk glad zonder bewerkingssporen, bin-
nen bovenaan goed glad met bewerkingssporen en 
glans die naar onder toe verdwijnt, op sommige 
fragmenten wat verdikkingen aan de binnenwand 
ten gevolge van kleirolaanhechtingen. 

17:c 46941/47411, vak XXVI/17/F, 3 nummers uit XX-
VII/17/F, XXIV/18/F, korte randzone, iets convex; 
Ø : 26 cm, wanddikte: 7 mm; magering: witte 

kwarts; uitzonderlijk goede, harde kwaliteit; geen 
kookresten; breuk langs kleirol, H-voeg; rand zowel 
afgerond als meer dunner uitgekenepen; wanden 
verweerd, resten van wandoppervlak goed glad en 
effen met vage bewerkingssporen. 

17:d 19016/19133, vak X/19/G, randscherf met richel als 
aanzet hals-buik, waarschijnlijk een potvorm als 14a; 
wanddikte: 10–12 mm, randzone 8–9 mm, richel 13 
mm; magering: org., iets stg.; kookresten; binnen-
wand met grove brede schraapsporen, buitenwand 
zelfde soort schraapsporen maar vager (later met 
natte vinger weer overheen gestreken). 

17:e 90778, vak XXV/17/F; trechterrand; Ø: 15–16 cm; 
goede kwaliteit, zeer dunwandige randscherf, 
wanddikte: 3 mm; magering: stg./z.; verweerd, 
resten van verdicht oppervlaktelaagje; waarschijn-
lijk jongere scherf. 

17:f 32363/34890 en 2 nummers, vak XII–XIII/19–20/F, 
asummetrische randscherf met korte hals-randzone; 
Ø: 20 cm, wanddikte: 8–12 mm; magering: grof org. 
stg.; kookresten; slordige pot, rand niet horizontaal, 
profiel rand aan één kant alleen bovenstukje omge-
bogen, aan andere kant vloeiender profiel, rand af-
gerond, bubbelt her en der over buitenwand heen; 
wanden gladgestreken. 

17:g 907509, vak XV/19/K, randscherf, buitenwand 
deels afgesprongen; wanddikte: 7 mm; magering: 
fijn org. zand, stg.; kookresten; vertikale breuk laat 
meer zand zien dan andere breuken, binnenwand 
onregelmatig geschraapt, daarna weer gladgestreken. 

17:h 6351, vak I/14/H, wat verdikte, omgebogen, onre-
gelmatige rand, van binnen wat hol (door met duim 
langs de rand te strijken), van buiten wat convex; 
wanddikte: 8 mm, rand: 10–11 mm; magering: org, 
stg./z.; kookresten; wanden grof gladgestreken; uit-
einde van schuin ingestoken putje op hals. 

17:i 47174, vak XXI/17/F, wat dikke rand ten opzichte 
van de wand; wanddikte: 7 mm; magering: zand; 
goede, harde kwaliteit, geheel donkere scherf; klei-
rolletjes met H-voegen; wanden met verdicht op-
pervlaktelaagje, geen bewerkingssporen, binnen nog 
richels van de kleirolletjes, rand wat afgeplat met 
hoekige overgang naar de binnenwand; versiering 
van vage, ovale spatelindrukken buiten op de ver-
dikte rand, ook hier binnen vage ronde indrukken 
van vingertoppen ontstaan door tegendruk tegen de 
spatelindrukken van buiten; het lijkt of de rand be-
staat uit bovenste, niet uitgeknepen kleirol, indruk-
ken mogelijk overblijfselen van het vastzetten van 
deze rol. 

17:j 910428/910705, vak XXXVIII/22–24, zijkreek, 
halverwege en onderste vulling; spreiding 1,50 m, 
verticaal: 44 cm; randscherf binnen grotere krom-
ming dan buiten; wanddikte: 6–10 mm; magering: 
fijn stg.; harde kwaliteit; schuine structuur in de 
breuk, wand zeer effen, vage veegsporen waarbij 
materiaal uit de magering is verplaatst, ruw aanvoe-
lend (verweerd?), binnenkant hobbeliger. 

17:k 910030/910034/910036, vak XXXVII/20/ zijkreek, 
halverwege de vulling, convexe vorm met korte 
naar buiten gebogen, afgeronde, rand; wanddikte: 
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10–11 mm; magering: voornamelijk. org.; kookres-
ten; kleirollen met rechte-schuine aanhechtingen, 
wanden gladgestreken. 

17:l 5586/6017, vak V/13, helling van de geul, korte 
omgebogen rand; Ø: ca. 27 cm, wanddikte 9–10 mm; 
magering: gemengd org., stg.; kookresten; kleirollen 
met iets schuine en rechte voegen, slordig 
gladgestreken, binnen iets ruwer. 

17:m 324/561, vak IV/18/F en II/21/F, spreiding: 3 m; 
rechte (trechter)rand, dikkere rand t.o.v. de wand; 
wanddikte: 5 mm, randzone: 8 mm; magering: fijn 
stg., zand, org.; goede kwaliteit, geheel donkergrijs 
scherf; kookresten; rand afgeplat, wanden met 
polijstsporen. 

17:n 1797, vak V/21/G, convexe vorm met iets omgebo-
gen rand; Ø: ±14 cm, wanddikte: 7–9 mm; magering: 
fijn stg./z.; rand dunner uitgeknepen, wanden goed 
glad en effen zonder bewerkingssporen. 

17:o 2797, vak III/17/G, korte, iets omgebogen rand; Ø: 
ca. 21 cm, wanddikte: 9–10 en 14 mm; magering: 
zand, grovere steentjes, fijn org., klei niet homogeen; 
kookresten; rand vertoont in horizontale vlak wat 
hobbels, dunner uitgknepen en afgerond, wanden 
gladgestreken. 

17:p 46750, vak XXXIII/17/F, geknikte halsscherf, knik 
aangezet met groef; wanddikte: 5–6,5 mm; goede 
kwaliteit, geheel donker; magering: stg./z., glim-
mers, fijn org.?; iets kookresten; wanden goed effen, 
polijssporen, geen glans. 

17:q 2152, vak II/8, helling geul, geknikte schouder-
scherf; wanddikte schouder, boven knik: 4 mm, on-
der knik: 6–6,5 mm; magering: fijn stg./z.; goede 
kwaliteit; buitenwand glanzend gepolijst met hard 
voorwerp, binnenwand goed glad en effen zonder 
bewerkingssporen 

 
Fig. 18: vindplaats S3 (15;a, c–x) en S4 (15:b), oeverwal: 

verschillende soorten versiering; schaal 1:3 
 
18:a 1973, vindplaats zoek, strook I–II, waarschijnlijk 

onderste helft, rand zelf afgebroken, geknikte 
schouder; Ø: ca. 21 cm, wanddikte: 8–10 mm (hals-
zone), 10–12 mm (buik); magering: gemengd, stg., 
fijn org.; kookresten; buitenwand met geknikt pro-
fiel, binnenwand met vloeiend profiel; wanden goed 
gladgestreken; schouder geaccentueerd door rij ver-
ticale lengte-indrukken van grasstengel, evenwijdig 
aan de schouderwand gehouden. 

18:b S4, 444, randscherf, wanddikte: 9–11 mm; magering: 
gemengd org., stg.; kookresten; wand gladgestreken, 
binnen veegsporen; vaag knobbeltje bij buitenrand 
door onregelmatig uitduwen; versiering zowel bin-
nen als buiten op de hals van een rij schuin ingesto-
ken putjes van een stokje o.i.d. 

18:c 37528, 9 nummers, vak XIV/19/G,H,I en niet-
passende scherf uit XII/18/G, spreiding verticaal 
(passend): 20 cm; schouder-buikscherf, Ø: ± 22 cm, 
wanddikte: 6–7 mm; magering: stg./z., fijn org, 
zachte wittige kleiballetjes; zachte kwaliteit; geen 
kookresten; buitenwand met afschilferend opper-
vlaktelaagje met vage polijstsporen, her en der glan-

zend, binnen nog hobbelig, schraapsporen, gladge-
streken; versiering op hals/schouder van een wagge-
lende rij kleine pinprikjes. 

18:d 3801, vak I/17/G, schouder-buikscherf, Ø: ca. 23 cm, 
wanddikte: 10–12 mm; magering: org. iets stg.; goe-
de harde kwaliteit; kookresten; buitenwand zorgvul-
dig gladgestreken, binnenwand minder zorgvuldig, 
hier verdikkingen en vertikale spleetjes zichtbaar 
die ontstaan zijn door klei in elkaar te drukken om 
de halsopening nauwer te maken; versiering op de 
hals van een rij schuin ingestoken brede rietstengel 
(9 mm dik). 

18:e 10000, vak I/14/H of helling geul, zwak gegolfde 
schouderscherf; wanddikte: 7–10 mm; magering: 
stg./z.; kookresten; wand gladgestreken, binnen 
schraapsporen; versiering op de schouder van slor-
dige rij kleine, smalle indrukjes van een spateltje. 

18:f 38726, vak XVI/26/H, halsscherf, wanddikte: 7–9 
mm; magering: voornamelijk. org.; wanden gladge-
streken; versiering: vrijwel recht ingestoken putjes 
van een holle stengel. 

18:g 32559 en 3 nummers, vakXIII/20/G, halsscherf, 
wanddikte: 8–11 mm; magering: gemengd org. stg.; 
kookresten; wand gladgestreken, binnen vage veeg-
sporen; versiering van schuin ingestoken putjes van 
een hol, dun (gras)stengeltje. 

18:h 14115, 35524, 35527, 44527, 903682, vakken 
VI/25/G, XI–XII/24–25/G, XVI/17/I, spreiding niet-
passende scherven: 12 m; gelige scherven met 
donkere aanslag, wanddikte: 8 mm; magering: fijn 
org., stg./z.; wanden gladgestreken; versiering van 
rij schuin ingestoken putjes van een dunne 
(gras)stengel vlak naast elkaar. 

18:i,j,r 1873, vak IV/15//G, 1075, vak IV/15/F, 2047, vak 
IV/15/G, rand- en halsscheven van waarschijnlijk 
dezelfde pot; wanddikte: 8–11 mm; magering: org., 
stg., enkel zacht wittig kleiballetje; geheel licht ge-
kleurd; wanden gladgestreken; versiering op de bin-
nenrand van een rij schuin ingestoken putjes, buiten 
een patroontje van horizontale nagelindrukjes onder 
elkaar, ’verstoord’ door enkele, waarschijnlijk toe-
vallige, afdrukken van grasblad; reparatiegat onder 
de rand. 

18:k 2182, vak IV/13/G, geprofileerd schouder-buik-
scherf, wanddikte: 7 mm; magering: veel brokkelig 
stg., org.; kookresten; wanden gladgestreken, binnen 
vage veegsporen; versiering op de hals/schouder 
van een rij schuin ingestoken putjes van een stokje 
of iets dergelijks. 

18:l 57119, vak XXII/21/H, hals/schouderscherfje, 
wanddikte: 7–9 mm; magering: gemengd fijn org./z.; 
kookresten; wand zeer goed gladgestreken, verdicht 
oppervlaktelaagje, waarbij indrukken van de versie-
ring weer wat zijn dichtgesmeerd; versiering op de 
hals/schouder van een rij verticale afgewikkelde 
duimnagel- of kromme spatelindrukken. 

18:m 44122, vak XV/18/I, waarschijnlijk zelfde pot als 
15l, hier nog twee rijen indrukken aanwezig, wand-
dikte 6–10 mm; magering: gemengd org./stg./z.; 
kookresten; redelijk gladgestreken, kleirolaanhech-
ting op binnenwand nog zichtbaar, binnen nog wat 
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hobbelig, vage veegsporen. 
18:n 45855, vak XVI/30/K, hals/schouderscherf, 

wanddikte: 7–9 mm; magering: zand, stg.; 
kookresten; wanden redelijk gladgestreken, wat 
verweerd, binnen vage veegsporen; versiering op 
hals/schouder van tenminste twee rijen schuin 
ingestoken dunne stengelindrukken. 

18:o 45014, vak XVI/24/I, halsscherfje, wanddikte: 5 
mm; magering: fijn (niet goed te zien); breuk langs 
meer en minder schuine kleirolvoegen; buiten ver-
weerd, binnen resten van verdicht oppervlaktelaagje; 
versiering op hals van tenminste twee rijen pinprik-
jes. 

18:p 18574, vak X/23/grens F–G, halsscherf, lijkt zelfde 
pot als 15:o; wanddikte: 5–6 mm; magering: fijn 
org., stg.; wand gladgestreken, binnen vage veeg-
sporen. 

18:q 49828, vak XXV/20/F, buikscherfje, wanddikte: 6 
mm; magering: fijn (niet goed te zien); verweerd, 
rond afgesleten, wanden wel effen; versiering op de 
schouder van tenminste twee rijen pinprikjes. 

18:s 2349, vak IV/17/G, zwak gekromde randscherf, 
binnen krommer dan buiten, wanddikte: 9–11 mm; 
magering: stg., org.; kookresten; slordig gladgestre-
ken, in breuk vage rechte tot iets schuine kleirol-
voegen; versiering van scheef verlopend rij verticale 
indrukken van smalle spatel buiten onder de rand of 
op de hals. 

18:t 32025, vak XIII/23/F, wanddikte: 1 mm; magering: 
fijn org., stg./z.; wanden gladgestreken; versie- 
ring: ’getekend’ putje, dat wil zeggen vier groefjes 
die een rechthoekje vormen. 

18:u 41096, vak X/16/H; schouderscherf, wanddikte 8 
mm; magering: fijn org., zand; wanden gladgestre-
ken; versiering: onderste deel van een rij schuin in-
gestoken putjes met hieronder klein, iets schuin (na-
gel?)indrukje. 

18:v 1226, vak IV/15/F, halsscherf, wanddikte: 9–11 mm; 
zelfde soort lichtgekleurd aardewerk als 15:i,j,r; 
magering: org., afgerond zand, 2–8 mm grootte; 
kookresten; wanden gladgestreken; versiering van 
een patroontje van vertikale dunne groefjes. 

18:w 5602, 3 passende nummers, vak I–II/17/H, 5342, 
vak II/15/H, spreiding niet-passend: 2 m; wanddikte: 
9–10 mm; magering: org., stg., veel zachte wittige 
kleiballetjesrokjes; kookresten; wanden gladgestre-
ken, rand afgerond; versiering: zeer vage vingerto-
pindrukken boven op de rand, op randzone lengte 
afdrukken van grasstengel, iets schuin ten opzichte 
van de rand. 

18:x 12591, 12578, vak I–II/19/I, hals-schouderscherven, 
wanddikte: 7–9 mm; magering: fijn org., zand; 
kookresten; breuk langs kleirol, H-voeg, wand glad-
gestreken, veegsporen, binnen horizontale veegspo-
ren van gras of iets dergelijks, kleirolaanhechtingen 
nog wel zichtbaar; versiering: tenminste twee rijen 
recht ingestoken putjes van holle stengel (cirkeltjes) 
en vertikale indrukken van stengels, mogelijk ont-
staan door verticaal schrapen of vegen. 

 
 

Fig. 19: vindplaats S3, oeverwal: rijen indrukken binnen 
en/of buiten bij de rand, bijzondere indrukken, 
schaal 1:3; applicaties (19:o–r), schaal 1:2 

 
19:a 21428/26092/24982, vak IV–V/21/G, IX/23/G, 

spreiding (passend): 4 m, randscherf, wanddikte 9 
mm; magering: gemend fijn org., zand, stg.; scherf 
verweerd; versiering binnen en buiten onder de rand 
slordige rij dicht tegen elkaar gedrukte lengte-
indrukken van stengeltje/stokje. 

19:b 15320, vak V/28/K, randfragment; Ø: 24 cm, wand-
dikte: 8 mm; magering: stg., grote witte kleiballetjes, 
enkel grof org.; kookresten; schuine structuur in de 
breuk; wanden gladgestreken; versiering binnen on-
der de rand van een rij ondiepe, korte, brede (7 mm) 
putjes op onregelmatige afstand, die van boven naar 
onder zijn ingedrukt. 

19:c 8102, vak III/25/H, randscherf, wanddikte: 10 mm; 
magering: org., stg.; wanden gladgestreken, ver-
weerd; versiering binnen en buiten onder de rand 
van een slordige rij schuin ingestoken putjes van 
holle stengel. 

19:d 21424,vak V/21/G, randscherf, wanddikte: 11 mm, 
magering: fijn org., stg; kookresten; wanden gladge-
streken, binnen kriskras schraapsporen; rand zelf 
omgebogen en dunner uitgeknepen, overtollige klei 
bubbelt over buitenwand heen; versiering: binnen 
onder de rand rij korte schuin ingestoken putjes 
(stokje onder een grotere hoek gehouden), buiten 
onder de rand of op hals een rij schuin ingestoken 
putjes. 

19:e 378607/38659/36160, vak XVI/20–22/G, XIII/17/G, 
spreiding: 5,5 m; randscherf, grote Ø: > 30 cm, 
wanddikte: 7 mm, naar boven toe 9 mm; magering: 
stg./z.; goede, harde kwaliteit; kookresten; breuken 
langs kleirolletjes, H-voegen, breedte rolltetjes ca. 
17 mm; wand met verdicht oppervlaktelaagje, zeer 
vage bewerkingssporen, iets glanzend, binnen ver-
weerd verdicht oppervlaktelaagje; rand afgeplat 
door middel van stengel/stokje dwars op de rand in-
gedrukt, waarvan vage afdrukken nog zichtbaar, 
waarbij klei over de buitenwand heen bubbelt; ver-
siering: binnen onder de rand een rij grote/lange in-
drukken van een schuin ingestoken wat platgekne-
pen holle stengel. 

19:f 34681, vak XVI/20/G, randscherf, rand zelf bescha-
digd en afwezig, wanddikte: 8–11 mm, magering: 
org., stg./z.; kookresten; wanden gladgestreken; ver-
siering binnen onder de rand van een regelmatige rij 
dicht op elkaar staande putjes van een dun stengeltje 
en buiten op de hals een rij onregematig kleine korte 
putjes van een minder schuin gehouden stengeltje. 

19:g zeefvondst, vak XX/20/G, randscherfje, wanddikte: 
6 mm; magering: org. stg./z; wanden gladgestreken; 
versiering boven op de rand van dunne iets schuine 
kerfjes (indrukjes scherp vuursteentje?) en binnen 
onder de rand vertcale spatel indrukken. 

19:h 38558, XVI/20/G, randscherfje, wanddikte: 10 mm; 
magering: org., stg./z.; kookresten; schuine voeg 
van kleirol in breuk zichtbaar; wand redelijk glad, 
binnen verweerd; versiering binnen onder de rand 
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van twee rijen indrukjes van recht ingestoken 
(gras)stengel (Ø: 3 mm). 

19:i 3007, vak I/15./F, randscherfje, wanddikte: 8 mm; 
magering: gemengd fijn org., zand, stg.; kleirolaan-
hechting op buitenwand niet goed versmeerd, wan-
der verder gladgestreken; rand van binnen afge-
schuind, hierop een rij iets schuinstaande dunne in-
drukjes. 

19:j 34202, vak XV/29/F, randscherf, wanddikte: 10 mm, 
rand: 12 mm; magering: org. stg., z.; wanden glad-
gestreken; dwarse indrukken van stengel/stokje vlak 
naast elkaar boven op de rand, waardoor onregelma-
tig is verdikt en over de buitenwand heen bubbelt. 

19:k 32798, vak X/18/G en 33465, XV/18/F, spreiding 
(niet-passend): 5 m; randscherfjes, wanddikte 6–8 
mm, magering: zand, stg.; redelijke kwaliteit, geheel 
donker: kookresten; overgang rand-binnenwand 
aangezet door er met de nagel langs te strijken; bui-
tenwand effen, verweerd ('schuurpapier'), binnen: 
goed glad, vage bewerkingssporen; versiering bui-
ten onder de rand van een rij recht ingestoken putjes 
van een holle stengel. 

19:l 903688, vak XII/23/H, randscherfje. wanddikte: 8 
mm; magering: fijn org. stg./z.; geheel licht gelig 
van kleur; wanden gladgestreken; versiering buiten 
van een rij horizontale nagelindrukken buiten vlak 
onder de rand; reparatiegat. 

19:m 30378, 3 nummers, vak XII/28, XIV–XV/16, F–G, 
spreiding (niet-passend): 12 m; randscherven, Ø: 26 
cm of meer, wanddikte: 6–7 mm; magering: stg./z.; 
goede, harde kwaliteit, geheel donker; kookresten; 
gepolijst, verdicht oppervlaktelaagje met bewer- 
kingssporen van hard voorwerp, maar geen glans, 
nog wel wat hobbelig; rand afgeplat, overtollige klei 
bubbelt over de binnenwand heen; versiering buiten 
onder de rand van een rij schuin ingestoken putjes, 
waarbij rietje twee maal op dezelfde plaats is inge-
drukt, eerst wat rechter en daarna wat schuiner, 
waardoor er aan de binnenwand een bobbel is ont-
staan tegen over de indrukken. 

19:n 49808/50110, en 10 nummers, vak XXX–XXXIII/ 
18–19/F, randscherven en wandscherven, Ø: ca. 28 
cm, wanddikte: 6 mm, scherf vlak bij bodem: 9–14 
mm; magering: stg./z.; goede kwaliteit, grijs gevlekt; 
kookresten; kleirolaanhechtingen in verschillende 
richtingen schuin à recht; randscherven met 
duidelijke polijstsporen van hard voorwerp, geen 
glans meer, verdicht oppervlaktelaagje, wand-
scherven met verdicht afschilverend oppervlakte-
laagje zonder bewerkingssporen, binnewand goed 
egaal en glad zonder bewerkingssporen. 

19:o 56509, 57069, 52605, 57157, vak XXIV/21/G, 
XXII/21/G, XXIV/20/G, XXIII/21/H, spreiding: 2 
m, verticaal 12 cm, vier doorboorde knobbels waar-
schijnlijk van dezelfde pot, wanddikte 8 mm; rede-
lijke kwaliteit, geheel donker; magering: stg./z., 
lichte kleiballetjes en fijn org; wanden redelijk 
gladgestreken; aangezette knobbels doorboord met 9 
mm brede stengel. 

19:p 33751, vak XV/20/F, ’neusvormig knobbeltje’, een 
tussen twee duimen wat uitgeduwde verdikking, 

wanddikte 9 mm, knobbeltje 9 mm; magering: zand, 
stg., fijn org., licht kleibrokje, buitenwand gladge-
streken, binnen goed effen en glad. 

19:q zeefvondst, vak V/19/F, zeer fijn afgesprongen 
doorboord knobbeltje, licht gekleurd, fijne magering 
(niet te zien, slechts klein gesteentefragmentje 
schemert door oppervlak heen); knobbeltje door-
boord met stengen van 3 mm breedte; breedte knob-
beltje onder doorboring: 14 mm, hierboven: ovale 
doorsnede van 6x2 mm. 

19:r 46964, vak XXVI/17/G, kraal? dan wel per ongeluk 
zacht gebakken stukje klei dat rond een rietstengel 
heeft gezeten; buitenwand onregelmatig. 

 
Fig. 20: vindplaats S3, oeverwal, zijkreek en S5, geul: aar-

dewerk met vlakdekkende versiering, schaal 1:3 
 
20:a 34964/35076 en 6 nummers, vakXII/19–20/G, 

randscherven en convexe wandscherven; Ø: 15 cm, 
wanddikte: 6 mm; magering: stg./z. en fijn org. (niet 
homogeen); goede kwaliteit, desondanks in kleine 
scherven gebroken, bruin-grijs; kookresten; vage 
polijstsporen, verdicht oppervlaktelaagje dat afschil-
fert, her en der nog glimmend, bij de rand ook veeg-
sporen van textiel(?), binnenwand verweerd, wel ef-
fen; rand dunner uitgeknepen, binnen afgeschuind; 
versiering binnen onder de rand van een rij verticale, 
dunne spatelindrukjes, buiten op de wand onder de 
schouder slordige rijen of verspreid over de wand 
kleine indrukjes van schuin ingestoken (gras)sprietje. 

20:b 256/1296, 19606, 34665, en andere, vak II/22/F, 
IV/18/G, IV/18/F, VI/19/F, X/26/F, XIII/19/F, 
XV/20/F, XVI/24/F, spreiding: 4 m (passend), 14 m 
(niet-passend); rand- en wandscherven, wanddikte 7 
mm; magering: afgerond zand; geheel donker grijs; 
wand goed glad en effen, glanzend, geen 
bewerkingssporen, binnen redelijk glad; versiering 
boven op de rand van kerfjes dwars op de rand, rijen 
pinprikjes op rand-, hals- en schouder zone, wand 
hieronder lijkt onversierd. 

20:c 910858 en andere, vak XXXVIII/22 en XXXVIII/24, 
bovenin vulling zijkreek, spreiding verticaal 80 cm, 
50228, vak XXXI/20/F, zeefvondst, vak XXIX/18/F, 
51629, vak XIX/19/G (verweerd), spreiding ca. 10 
m (niet passend); rand-buikfragment; Ø: 35 cm, inh.: 
15–20 liter, wanddikte: 7 mm (rand-halszone), 10–
12 mm (buik); magering: stg., ’chamotte’ (hardere 
kleibrokjes), iets fijn org.; goede harde kwaliteit; 
donker van kleur, scherf uit de nederzetting grijzer 
van kleur; kookresten; kleirolletjes met zowel H-
voegen als N-voegen in verschillende richtingen 
schuin (onder en boven de hals), breedte rolletjes ca. 
8 mm; gepolijst, glans en polijstsporen; versiering 
buiten onder de rand van een rij smalle indrukjes en 
vanaf de schouder een ruwing gemaakt door de klei 
telkens met de duim op te duwen. 

20:d 19325, randscherf en 16 wandscherven, vak IX–
XIV/21–28/F en een enkele uit G, V/10 en VIII/9, 
bovenin de helling van de geul en drie scherven uit 
VIII/30/F, spreiding 10 à 20 m; wanddikte: 7–8 mm; 
magering: stg./z., fijn org., ’chamotte’ (harde terra-
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cotta kleibrokjes); goede harde kwaliteit; kookresten; 
buitenwand gelig grijs, gladgestreken, binnen don-
ker zwart, effen, veegsporen; versiering over de hele 
wand verspreide nagelindrukken. 

20:e randfragment 33635/33925, vak XV/20–21/F past 
aan scherf uit de geul, S5, 92, vak VII/6, niet pas-
sende scherven uit vak XIII/19/F en XX/21/F; ca. 40 
geruwde wandscherven 19137/38574/38754, vak 
X/20/F, XVII/20/G, 39074/38557, vak XVI/20/F en 
ca. 35 scherven uit vakken X–XX/15–28/voorname-
lijk. F, enkele G, en uit de geul, vak X/–1, VI/2, 
spreiding 15 m (passend), ca. 30 m (niet passend), 
verticale spreiding (passend): 19 cm; Ø: 27 cm, 
wanddikte bij rand: 8 mm, bij hals: 10 mm, wand-
scherven ca. 12 mm; magering: zand/stg., enkel 
kleiballetje, org. materiaal in breuk niet zichtbaar, 
wel bij afgesprongen oppervlakken of als afdrukje 
op oppervlak; kookresten; zeer goede harde kwali-
teit; op grond van zelfde kwaliteit en uiterlijk bin-
nenwand zijn de wand- en randscherven tot één pot 
gerekend; buitenwand bovendeel deels verweerd, 
goed effen, geruwde scherven vertonen glans op het 
reliëf, dus na de ruwing is er nog met iets overheen 
gewreven; binnenwand: hard, effen, glad, glanzend, 
zeer vage bewerkingssporen; versiering boven op de 
rand van dwarse indrukken vlak naast elkaar, ge-
deeltelijk over elkaar, van stengel of smalle spatel, 
waardoor rand is afgeplat; buiten onder de rand een 
rij putjes van een schuin ingestoken rietstengel of 
houtspaander met gekarteld boveneind; wandscher-
ven geruwd door middel van paarsgewijze naar el-
kaar toe geduwde spatelindrukken vlak naast en 
onder elkaar; reparatiegaten zowel bij de hals als op 
de wandscherven. 

20:f 48025/49091, vak XXIII/19/F, 48020/51197, XXII–
XXIII/18/F–G, 47548/47649, XXIV/18/F en verder 
scherven uit XIV/17/G, XV/28/G, XVI/22/F, 
XXV/18/F/ XXIX/17/F, spreiding (niet passend): 25 
m; hals- en wandscherven, wanddikte: 11–13 mm; 
magering: stg. waar onder. kwartsen en org.; kook-
resten; wanden glanzend opgewreven, nog wel hob-
belig (door steengruis van de magering); versiering: 
verspreide ronde indrukken, Ø: 5–6 mm, van een 
voorwerp met bol uiteinde (botje?). 

20:g 1547, vak IV/18/G, 4 nummers uit IV/18/F–G en 
één uit IV/25/H (helling komgrond), geknikte 
schouderscherf, binnenwand wel vloeiend profiel; 
wanddikte boven de knik: 8 mm, wand hieronder 
10–13 mm; magering: gemengd stg., org; kookres-
ten; wanden redelijk gladgestreken; ruwing onder de 
buikknik van duim(?)indrukken vlak naast en onder 
elkaar. 

20:h 25546, vak IX/19/G, en 40 gelijksoortige scherven 
van waarschijnlijk dezelfde pot verspreid over de 
hele opgraving, spreiding ca. 30 m, voornamelijk. 
niveau F; wandscherven en een zeer verweerd 
schouderscherfje, iets geknikt; wanddikte: 9–10 mm, 
buikknik: 12 mm, schouder: 8 mm; magering van 
voornamelijk. witte kwartsen, iets org., kleiballetjes; 
verweerde en verspoelde scherven, redelijke kwali-
teit, oranje-beige van kleur, binnen goed glad glan-

zend zwart; ruwing waarschijnlijk tot aan schouder 
van systematische rijen opgeduwde hoekige spa-
telindrukken. 

20:i 54490, vak XXIV/19/H, wandscherf dicht bij bo-
demdeel, wanddikte: 11–16 mm; magering: voor-
namelijk. org.; wanden gladgestreken; versiering 
van gekruist groefjes en ronde indrukken. 

20:j 19093, vak X/22/G, wandscherf; wanddikte: 10 mm; 
magering: stg. waar onder. hoekige kwartsen en org.; 
kookresten; wanden gladgestreken, binnen vage 
veegsporen; versiering van verspreide smalle spa-
telindrukjes. 

20:k 14564, vak VII/26/G, wandscherf, wanddikte: 11 
mm; magering: fijn org., iets stg.; breuken langs N-
voegen; wanden gladgestreken; versiering van vers-
rpreide verticale nagelindrukken. 

20:l 171, vak II/10, helling geul, en 7 nummers uit 
IV/17/F, V/18–20/F, XXI/17/F, XXIII/17/F, XXIV/ 
18–19/F, spreiding (niet-passend): 19 m; hals/ 
schouder scherf, wanddikte 7–9 mm; breuk langs H-
voeg; wand buiten wat verweerd, binnen goed egaal 
glad, zwart, glanzend; versiering onder de hals en 
op wandscherven van verspreide zeer ondiepe min 
of meer ronde indrukken. 

20:m 18780, vak X/20/ past aan scherf uit de geul S5 34/ 
90, vak VI/9, VIII/7; 13 nummers uit VI/15,21,23/ 
F–G, VIII/20/F, IX 20–21/F, XIII/13/ helling geul, 
XIII/20/F, XV–XVI/13–15/helling geul, XV/23/F 
(?); spreiding, passend: 13 m; hals-buikfragment, 
wanddikte 9–11 mm; magering: stg./z., org; goede 
kwaliteit; kookresten; vage kleirolaanhechtingen 
zichtbaar, schuin-recht; wand redelijk glad soms 
met glad glanzend oppervlak, binnen goed glad met 
vage bewerkingssporen; versiering van verspreide 
paarsgewijze duim-vingertopindrukken; reparatiega-
ten. 

 
Fig. 21 Vindplaats S2, oeverwal, grotere fragmenten, ver-

sierd en onversierd aardewerk, schaal 1:3 
 
21:a 5755/5607/5614/5620/5297/5332/5493/6618/4240, 

bij zuidelijke top; spreiding ca. 3 m; rand-
buikfragment, S-vormig geprofileerd met wat ge-
knikte buik; Ø: 32 cm; wanddikte: 6–8 mm (hals), 9 
mm (buik); grijs gevlekt; magering: stg./z. lichte-
rode kleibrokjes; effen, vage glans, vage bewer-
kingssporen, binnen duidelijke bewerkingssporen, 
rand iets afgeplat. 

21:b 1986/7987/8311(?), bij noordekijke top; spreiding: 
ca. 3 m; bolvormig potje met verticale convexe kor-
te randzone; Ø: 16 cm; kookresten; donker grijs; 
magering: gemengd fijn org./z.; gladgestreken; on-
regelmatig van vorm (wat ovaal en niet horizontaal); 
vage N-voegen in breuk zichtbaar; indrukken van 
grasstengel of iets dergelijks dwars boven op de 
rand (De Roever. 1979: fig. 2:6) 

21:c 283/497/498, bij noordelijke top; concaaf randfrag-
ment; wanddikte: 9–10 mm; kookresten; gladgestre-
ken; H-voegen; schuine indrukken boven op de rand 
van dunne scherpe spatel (De Roever, 1979: fig. 
2:10). 
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21:d 2726/7868/7865/3883/3834 uit midden van de put; 
spreiding: ca. 3 m; rand-buikfragment scherp gepro-
fileerd; Ø: 33 cm; wanddikte: 8 mm; harde kwaliteit; 
kookresten; magering: stg./z.; gepolijst, verdicht 
oppervlaktelaagje, nog iets oneffen (randzone), vage 
bewerkingssporen (buik); binnen meer oneffen met 
niet goed ’verstreken’ aanzet kleirollen; rand dunner 
uitgeknepen of iets afgeplat, naar buiten toe afge-
werkt; onder buikknik H-voeg; schuin ingestoken 
putjes met brede tussenruimte aan de binnenrand; 
vage indrkken boven op de rand, niet over hele rand. 

21:e 1057 en 17 nummers, noordelijke top; spreiding ca. 
1 à 8 m; rand-buikfragment, S-vormig geprofileerd 
met rechte conische randzone; Ø: 23 cm; wanddikte: 
8–9 mm; harde kwaliteit; kookresten; magering: 
voornamelijk. stg., iets chamotte, iets org.; effen, 
vage bewerkingssporen; onregelmatige rand, afge-
plat, overtollige klei bubbelt naar buiten; een rand-
fragmentje langs H-voeg afgebroken, rest niet te 
zien; dwars of iets schuin boven op de rand smalle 
indrukken van dunne spatel, binnen bij de rand en 
op schouder dunne indrukken van (zelfde) spatel (14 
mm lang, 1,5 mm breed), indrukken mogelijk na het 
indrukken weer wat verstreken (De Roever, 1979, 
fig. 10:7). 

21:f 827, noordelijke top; randscherf S-vormig; Ø: ca. 22 
cm; wanddikte: 8–9 mm (onder dikker); kookresten; 
magering: org./stg.; vage horizontale bewerkings-
sporen; indrukken van schuin ingestoken hol sten-
geltje binnen bij de rand. 

21:g 1963/2046 en 5 nummers, uit midden; spreiding ca. 
2 m; rand-halsfragment, concaaf; wanddikte: 7–9 
mm; kookresten; magering gemengd; schraapsporen, 
binnen slecht afgewerkt; rand afgerond tot naar bui-
ten overbubbelend; N-voegen en spitse H-voegen in 
de hals; een rij dubbele uitgeknepen duim-
vingerindrukken binnen onder de rand en buiten op 
hals/schouder. 

21:h 3592, uit midden; groot rand-buikfragment, S-
vormig, Ø: 24 cm; wanddikte: 8 mm (6–10 mm); 
kookresten; magering: stg./z en chamotte (rode klei-
brokjes); rand afgeplat; buiten gladgestreken, bin-
nen oneffen met horizontale richels van de kleirol-
len, waarbij ergste oneffenheden met gladde spatel 
zijn weggestreken, N-voegen. 

21:i 1088/2428 en 3 nummers, uit midden, spreiding ca. 
2,5 m (passend); randfragment, Ø; 29 cm; wanddik-
te: 8 mm; kookresten; magering: stg.; binnenwand 
onregelmatig met schraapsporen, buitenwand glad-
der met vage (weer gladgestreken) schraapsporen; 
buiten onder de rand groepje van drie uitgeknepen 
duim-vingerindrukken, twee rijen dik. 

21:j G42-141, noordelijke top; S-vormig rand-buikfrag-
ment; Ø: ca. 24 cm; wanddikte: 5–9 mm (onregel-
matig); gelig en grijs; magering: gemengd; gladge-
streken; een rij indrukken holle wat rechthoekige 
spatel binnen onder de rand, twee rijen schuin inge-
stoken putjes op schouder (De Roever, 1979). 

Fig. 22 Vindplaats S2, oeverwal, versierde scherven 
 
22:a 1585/1600 uit midden; concaaf rand-halsfragment; 

wanddikte: 8–9 mm; kookresten; magering: ge-
mengd; gladgestreken; op de rand enkele schuine 
kerfjes, binnen onder de rand vertikale duimna-
gelindrukken, in de hals een rij indrukken van wat 
puntig stokje of priem. 

22:b 4089, 3212, 6785, G42-153, noordelijke top en 
midden, spreiding ca. 8 m (niet-passend), rand en 
hals/schouderscherven; wanddikte: 6–9 mm; mage-
ring: org,stg./z.; rand dunner uitgeknepen en spits 
afgerond; buitenwand met restant verdicht glad op-
pervlaktelaagje, binnen redelijk glad; aantal rijen 
omgekeerde U-vormige indrukken van een onbe-
kend voorwerp, binnen onder de rand en buiten op 
de schouder. 

22:c 46 en G42-115, -190, -249, noordelijke top, rand en 
hals/schouderscherven; wanddikte rand-hals: 4–7 
mm, buik: 11 mm; gelig grijs gevlekt; magering: 
fijn org., stg./z. en enkele terracotta kleibrokjes; 
twee rijen cirkelindrukken van grasstengel o.i.d. 
binnen onder de rand en buiten op de schouder. 

22:d 8417, uit midden, randscherf; wanddikte: 7–9 mm; 
kookresten; donkergrijs; magering: fijn stg. en org.; 
gladgestreken, rand naar buiten overhangend; ko-
nisch reparatiegat; versiering van cirkeltjes van 
recht ingestoken grasstengel, als het ware gestippeld, 
in smalle zone (niet netjes op rij) buiten onder de 
rand. 

22:e G42-47, noordelijke top; randscherf; wanddikte: 10 
(hals) – 12 (rand) mm; magering: org., stg./z.; glad-
gestreken, rand onregelmatig, links afgerond, rechts 
afgeplat, overtollige klei daarbij naar buiten bobbe-
lend, enekele onregelmatige smalle indrukken dwars 
op de rand en rij verticale smalle nagelindrukken 
vlak onder/tegen de rand. 

22:f 7618, tegen zuidelijke. top, convexe wandscherf; 
wanddikte: 8–10 mm; kookresten; magering: ge-
mengd fijn org./z.; gladgestreken; versiering op de 
wand van snel getrokken korte en langere groefjes 
van scherp voorwerp. 

22:g 100, bij noordelijke top, convexe wandscherf; 
wanddikte: 9 mm; kookresten; magering: gemengd; 
slordig gladgestreken, nog hobbelig, kleirollen niet 
goed verstreken; onregelmatige H-voegen en spitse-
re H-voegen; een rij dunne vertikale nagelindrukken 
(De Roever, 1979). 

22:h 459, uit midden, recht à concaaf halsscherfje; wand-
dikte: 9 mm; magering: gemengd org., stg./z..; 
gladgestreken; rij verticale dunne nagel(?)indrukken. 

22:i 1387, uit midden, randscherf; wanddikte: 8 mm; 
kookresten; magering: gemengd; gladgestreken; 
rand wat dunner afgerond; rij verticale dunne in-
drukken van spatel of vuursteentje buiten onder de 
rand. 

22:j 2078, uit midden, randscherfje, wanddikte: 9 mm; 
kookresten; magering: gemengd; gladgestreken; 
verticale spatelindruk buiten onder de rand in natte 
klei ingedrukt waarbij aan weerszijden de klei om-
hoog is gekomen, wat later niet is weggewerkt; op 
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de rand wat vage ronde indrukken. 1207 secundair 
verbrand scherfje, mogelijk van dezelfde pot (3 m 
spreiding). 809 schouderscherf met zelfde soort spa-
telindruk. 

22:k 1360, uit midden, randscherfje; wanddikte: 7 mm; 
magering: gemengd; gladgestreken; rand naar één 
kant afgeschuind; één nagelindruk bovenop en rij 
verticale nagelindrukken buiten (?) onder de rand. 

22:l G42-252, noordelijke top, randscherf; wanddikte: 8 
mm; magering: stg./z.; rand afgerond, gladgestreken; 
een rij halve maanvormige spatelindrukken binnen 
tegen de rand aan. 

22:m 4682, zuidelijke top, randscherf; wanddikte: 10–13 
mm; magering: org, stg./z.; gladgestreken; rand af-
gerond (links) of dunner en binnen afgeschuind 
(rechts); een rij paarsgewijze pinprikjes binnen on-
der de rand. 

22:n 1894, uit midden, randscherf, iets naar buiten gebo-
gen rand; wanddikte: 9–10 mm; kookresten; 
gladgestreken; binnen onder de rand een rij 
paarsgewijze schuin op elkaar staande putjes van 
grasspriet (De Roever, 1979). 

22:o 2082, uit midden, randscherf; wanddikte 8 mm; 
magering: gemengd, enkel kleiballetje; schraapspo-
ren, rand naar buiten omkrullend; N-voegen; een rij 
uitgeknepen duim-vingerindrukken binnen onder de 
rand. 

22:p 8467, uit midden, randscherf; Ø: ca. 18 cm; wand-
dikte: 8–10 mm; magering: org., stg./z.; gladgestre-
ken, rand van binnen afgeschuind; rij pinprikjes 
binnen onder de rand. 

22:q 6727, zuidelijke top, randscherf; wanddikte: 6 mm; 
harde kwaliteit; kookresten; magering: stg./z., fijn 
org. (?); gladgestreken; rand iets afgeplat en naar 
binnen iets teruggebogen, door met duim aan bin-
nenkant en vinger aan buitenkant in horizontale 
richting er langs te strijken; een rij putjes van gras-
stengel binnen onder de rand. 

22:r 2022, uit midden, randscherf; wanddikte 6 mm; 
kookresten; magering: gemengd; gladgestreken; een 
rij putjes van een grasstengel binnen onder de rand. 

22:s 155, zuidelijke top, hals-buikfragment; buik Ø: 20 
cm; wanddikte: 10 mm; kookresten; magering: ge-
mengd; gladgestreken; H- en N-voegen; op 
hals/schouder twee rijen indrukken, bovenste rij van 
puntig voorwerp, rij er onder ondiepere indrukken 
van stompe spatel. 

22:t 1423, uit midden; halsscherf; wanddikte: 7 mm; 
magering: gemengd; gladgestreken; H- en N-voegen; 
op de hals een rij puntige indrukken van een priem, 
schuin van boven naar beneden ingedrukt. 

22:u G42-32, noordelijke top, randscherf: Ø: ca 24 cm; 
wanddikte: 8–9 mm; kookresten; grijs, binnen gelig; 
magering: fijn org., stg.(graniet)/z.; gladgestreken; 
op de hals/schouder een rij indrukken van puntig 
voorwerp, schuin van onder naar boven ingestoken. 

22:v 2079, uit midden; hals en buikscherven, rand zelf 
net adgebroken; wanddikte: 10–12 mm; kookresten; 
magering: gemengd, kleiballetjes; gladgestreken; op 
schouder 2 rijen schuin ingestoken putjes van een 
stengeltje of iets dergelijks. 

Fig. 23 a–m: Aardewerk uit de eerste opgraving, op de 
zuidelijke top van de vindplaats S2, oeverwal (min-
der zorgvuldige, haastige beschrijving bij bezoek 
aan Museum Schokland) 

 n–t: Aardewerk van de vindplaats S51, oeverwal 
 u: Aardewerk van de vindplaats S4, oeverwal 
 
23:a rand-buikfragment, Ø: 23 cm, wanddikte rand: 8 

mm, hals: 10 mm, buik: 14mm; magering: org., stg.; 
gladgestreken, rand naar buiten afgerond; op hals/ 
schouder een rij verticale spatelindrukken (Van der 
Waals, 1972) 

23:b randfragment, Ø: ca. 24 cm, wanddikte: 7–12 mm; 
magering: org, stg.; slordig gladgestreken; breuk 
langs H-voeg; binnen onder de rand een rij putjes 
van stengeltje/stokje (Van der Waals, 1972). 

23:c randscherf, wanddikte: 9–11 mm; gelig-grijs; mage-
ring: org., stg.; gladgestreken; binnen onder de rand 
een rij putjes (Van der Waals, 1972). 

23:d randscherf, wanddikte 8–9 mm; gelig-grijs; mage-
ring: org, stg.; gladgestreken; rand van binnen afge-
schuind en dunner uitgeknepen; binnen onder de 
rand een rij putjes (Van der Waals, 1972). 

23:e 767, uit midden, knobbelbodem; wanddikte 10 mm, 
bodemdikte: 22 mm; magering: veel org., iets stg./z., 
glimmers; effen, gladgestreken, binnen kris-kras 
schraapsporen; barst en breukpatroon wijst op op-
bouw in spiraal (De Roever, 1979). 

23:f deel van knobbelbodem, wanddikte: 9–20 mm; 
magering: org., stg.; gelig tot zwart; org. materiaal 
niet geöriënteerd dus bodem uit klompje klei ge-
vormd; goede effen en gladde oppervlakken (Van 
der Waals, 1972). 

23:g punt- of knobbelbodem, bodemdikte: 15 mm; mage-
ring: org., grof stg.; org. materiaal niet geöriënteerd, 
brokkelige breuk, geliggrijs tot zwart van binnen; 
gladgestreken (Van der Waals, 1972). 

23:h randscherf; wanddikte: 8–9 mm; gelig-grijs; mage-
ring: org, stg.; (slordig) gladgestreken, aan buiten-
wand kleirollen niet goed verstreken; binnen onder 
de rand een rij smalle putjes (Van der Waals, 1972) 

23:i randscherf; wanddikte: 9 mm; geliggrijs; magering: 
org. stg.; (slordig) gladgestreken, aan binnenwand 
kleirollen niet goed verstreken; randvan binnen wat 
concaaf, buiten wat convex afgewerkt; rij kleine 
ronde indrukjes buiten op de hals/schouder (Van der 
Waals, 1972). 

23:j schouderscherf; wanddikte: 8–10 mm; licht crême-
grijs; magering: org.; gladgestreken; versiering van 
patroon ronde indrukjes en verticale krasjes (Van 
der Waals, 1972). 

23:k randscherf; wanddikte: 7–9 mm; magering: org. stg.; 
gladgestreken, rand van binnen afgeschuind en dun-
ner uitgeknepen; rij ronde indrukjes op de hals (Van 
der Waals, 1972). 

23:l halsscherf; wanddikte: hals: 7 mm, buik: 11 mm; 
gelig-grijs; gladgestreken; twee rijen ronde indruk-
jes van hol stengeltje op hals/schouder, die eventu-
eel bij fig. 22:c zou kunnen behoren (Van der Waals, 
1972). 
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23:m randscherf; wanddikte: 9–11 mm (onregelmatig); 
grijs, binnen donker; magering: org. en grof stg.; 
oppervlak oneffen, binnen duidelijke schraapsporen, 
buiten schraapsporen wat gladgestreken; breuk bij 
ombuiging van de buik langs H-voeg; boven op de 
rand dwarse nagelindrukken, op de hals/schouder 
een rij verticale nagelindrukken (Van der Waals, 
1972). 

23:n 2020/2513, randscherf, Ø: ca. 26 cm; wanddikte: 7–
9 mm; magering gemengd stg./z., fijn org.; kookres-
ten; gladgestreken; rand wat afgeplat; rij schuin 
ingestoken putjes van holle rietstengel buiten onder 
de rand, indrukken ver uit elkaar, vage negatieve 
bobbel aan binnenkant. 

23:o 2395, randscherf; wanddikte: 8 mm; magering: 
stg./z.; vage bewerkingssporen, binnen gladgestre-
ken; rand van binnen afgeschuind; buiten onder de 
rand een ronde indruk (van een rij) van een recht in-
gestoken holle rietstengel. 

23:p 1371/1982, 1335, randscherven, spreiding 3 m 
(passend), rechte randzone; wanddikte: 6–7 mm; 
magering voornamelijk.z., stg.; zeer vage bewer-
kings/veegsporen, redelijk effen, binnen alleen bo-
venaan veegsporen; rand iets dunner uitgeknepen; 
twee rijen (?) of blokje (als fig. 21:i) uitgeknepen 
nagelindrukken buiten onder de rand. 

23:q 1987, randscherf, mogelijk van zelfde pot als 23:n 
(spreiding < 1 m); Ø: 26 cm; wanddikte: 9–10 mm; 
kookresten; magering: stg./z., fijn org.; gladgestre-
ken met natte vinger, oppervlak lijkt hier en daar 
wat dichtgeslibd; rand afgerond; rij schuin ingesto-
ken putjes van holle rietstengel buiten onder de rand, 
putjes ver uit elkaar. 

23:r 2212/2179, 2507, 1902, spreiding: ca 7,5 m; rand-
buikscherven, Ø: ca. 28 cm; wanddikte: 7–8 mm, 
hals dunner, buik dikker; kookresten; magering: 
stg./z. fijn org.?; gladgestreken, vage veegsporen, 
nog hobbelig; rand wat afgeplat, randzone dikker, 
hals dunner uitgeknepen; versiering van rij vertikale 
dunne spatelindrukken in groepjes van drie (?). 

23:s 2334/2335, hals/schouderscherf; wanddikte: 6–7 
mm; magering: z., stg.; verweerd, gladgestreken, 
binnen wat oneffen, vage schraapsporen; versiering 
van indrukjes in patroon: horizontale rij op over-
gang schouder-hals, hiervandaan schuin naar links 
en rechts naar beneden gaande eerst dubbele rij in-
drukken, dan driedubbele rij; vrij diepe indrukken 
met vierkante doorsnede van spaandertje of iets 
dergelijks. 

23:t 1753, wandscherf; wanddikte: 12–14 mm; zacht 
materiaal, geen magering te zien, waarschijnlijk fijn 
org.; gladgestreken; wand geheel versierd met wat 
van links naar rechts opgeduwde spatelindrukken 
van stomp-puntig voorwerp of hoekje van een 
voorwerp. 

23:u 713/755/979, rand-buikfragment; spreiding < 1 m, 
verticaal: 17 cm; Ø: 24 cm; wanddikte: 7–13 mm; 
kookresten; magering:org., stg. tot 8 mm; gladge-
streken, binnen slordiger, kleirollen niet goed ver-
streken, vage veegsporen; indrukken van dun gras-
sprietje boven op de rand aan de binnenkant, een rij 

schuin ingestoken putjes van grasstengel binnen on-
der de rand, die halverwege ophoudt, buiten op de 
hals/schouder twee rijen schuin ingestoken putjes 
van grasstengel, die verspringt dat wil zeggen dat de 
maker/maakster hoger is begonnen dan geëindigd 
(De Roever, 1979). 

 
Fig. 24 Aardewerk van de vindplaats S61, rivierduin 
 
24:a 272/278 en 6 nummers, spreding: ca. 5 m (passend: 

2,5 m); onversierd rand-buikfragment van geknikte 
schaalvorm; Ø: 26 cm; geschatte inhoud: 2,5 à 5 li-
ter; wanddikte: 7 mm (6–9 mm); kookresten; mage-
ring: z., stg. (waar onder hoekige kwarts en veld-
spaat); rand iets dunner uitgeknepen; enkele breu-
ken langs H-voegen; concave hals (als geheel?) op 
convex lichaam gezet, waarbij in de binnenwand 
deze aanzet nog aanwezig is, de aanhechting is niet 
geëffend; in schouder-buikknik aan de binnenwand 
vingertopindrukken te voelen van het uitduwen van 
de buikknik; breuklijn van de kleirol loopt schuin 
t.o.v. de buikknik en rand, wat betekent dat de hals 
in spiraal zou zijn opgebouwd; breedte van de klei-
rollejtes: 11–15 mm; wanden redelijk glad, maar 
nog wel hobbelig, op buikknik vage sporen van 
slaan met een plat voorwerp; ronding van de buik 
nogal onregelmatig. 

24:b 35, randfragment; Ø: 21 cm; nr. 100 waarschijnlijk 
van dezelfde pot, spreiding: 10 m; wanddikte: 5–6 
mm; kookresten; magering: z., stg.; scherf behan-
deld met dermoplast, afwerking niet goed te zien, op 
buitenwand vage veegsporen; rand naar binnen toe 
afgerond, wat dunner uitgeknepen; dunne kerfjes op 
onregelmatige afstand dwars boven op de rand; ko-
nische doorboring in de hals. 

24:c 301, wat beschadigde randscherf; buitenwand recht, 
binnenwand convex; wanddikte: 7 mm; magering: z., 
stg., zeer fijn org.; gladgestreken, rand afgerond; 
kerfjes dwars boven op de rand; konische doorbo-
ring. 

24:d 442, randscherf; wanddikte: 9 mm; buitenwand 
beschadigd; magering: z., stg. (graniet); gladgestre-
ken, hobbelig; rand afgeplat, vage indrukken boven 
op de rand van stengel dwars en schuin op de rand; 
beschadiging of indruk op de hals. 

24:e 467/766 en 23 andere vondstnummers; verweerde 
en niet-verweerde scherven; 2 fragmenten > 100 
cm2, 3 fragmenten 50–100 cm2, rest kleine scherven; 
spreiding: passend: 3,5 m, niet-passend: 6 m, hals-
buikfragmenten, rand zelf (één kleirolletje) afgebro-
ken; mogelijk hier bij behorend: nr. 807 verbrokkeld 
randscherfje met afgesprongen oppervlak met vage 
indrukken boven op van stengel, zelfde materiaal; 
hoge concave hals op geknikte schouder; buik Ø: 
33cm; geschatte inhoud: 15 liter; wanddikte hals: 6–
7 mm, buik: 7–8 mm; kookresten; zwart-gelig; ma-
gering: z., witte kwartsjes, fijn org.; niet-verweerde 
stukken goed afgewerkt met kris-kras bewerkings-
poren van hard voorwerp op nog wat natte klei (te 
vroeg stadium om glans te verkrijgen of glans ver-
dwenen?); kleirolletjes met 11–15 mm breedte, 
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breuken langs H-voegen, schuine breuklijnen wijzen 
op opbouw in spiraal, vingertopindrukken van uit-
duwen van de schouder-buikknik in de binnenwand; 
totaal vijf reparatiegaten op buikfragmenten. De pot 
bestaat uit vijf grotere fragmenten uit het gebied op 
de helling van het duin. Elk fragment bestaat uit 
verschillende vondstnummers. Het eerste fragment, 
bestaande uit vier vondstnummers, is een groot hals-
fragment, sterk verweerd, met de aanzet naar de 
buik. De scherven hiervan liggen 1,5 m van elkaar. 
Dit fragment lijkt via een heel klein stukje te passen 
aan een buikfragment van twee bij elkaar liggende 
vondstnummers. Hierbij hoort een niet passend 
buikfragment met vier reparatiegaten. Het vierde 
fragment bestaat uit acht nummers die vlak bij el-
kaar zijn gevonden. Dit is een groot wandfragment 
met een klein stuk aanzet van de buikknik, dat op 
een afstand van 1–2 m van de eerste twee frag-
menten lag. Het vijfde fragment, ook een halsfrag-
ment, maar dit keer niet verweerd, lag ca. 4 m van 
de eerste twee fragmenten. Dan zijn er nog negen 
andere scherven die bij deze pot kunnen horen, af-
komstig uit dezelfde concentraties, en drie scherven, 
waarvan één met reparatiegat, van hoger op de hel-
ling. De maximale afstand tussen scherven van deze 
pot bedraagt dan 6 m. Bij het derde fragment is een 
verbrokkelde scherf met een wanddikte van 8–11 
mm gevonden, die afkomstig zou kunnen zijn van 
de bodem of van vlak bij de bodem van deze pot. In 
de buurt van het vierde fragment is een randscherfje 
gevonden, van min of meer hetzelfde materiaal en 
afwerking, met indrukken boven op de rand.  

24:f 42, 118, beschadigde randscherf, S-vormig; wand-
dikte: 7 mm; magering: z., veel stg.; gladgestreken; 
buitenwand gedeeltelijk afgesprongen; klein stukje 
rand onbeschadigd, met vaag kerfje. 

24:g 459,461, randscherf; wanddikte: 10 mm; magering: 
z., stg.; verweerd, binnen grof gladgestreken, bin-
nenwand grotere kromming dan buitenwand; boven 
op de rand stengelindrukken dicht naast elkaar. 

24:h 375/425, randscherf, mogelijk zelfde pot als 24:g 
(1,40 m afstand); wanddikte: 10 mm; verweerd en 
vage veegsporen, binnen grover gladgestreken, rand 
afgerond; boven op de rand stengelindrukken wat 
verder uit elkaar. 

24:i rand-buikfragment als een geheel, plat gedrukt, 
gevonden, in veld met dermoplast behandeld; 
vondstnummer fout uitgegeven (dubbel); niet sym-
metrisch, S-vormig, maten niet exact te bepalen, 
rand: ca. 31 cm; wanddikte: 10 mm; zacht, brokke-
lig; kookresten; magering: z., stg.; gedeeltelijk ver-
weerd, gladgestreken, binnen grof gladgestreken, 
vaag veegspoor; enekele breuken langs H-voegen, 
breedte rolltetjes: ca. 28 mm; buiten onder de rand 
een rij uitgeknepen duim-vingerindrukken, een zelf-
de rij ook op hals/schouder, binnen onder de rand 
een rij vertikale dunne groefjes van wat ongelijke 
lengte. 

24:j 772, randscherf; wanddikte; 8 mm; magering: z., 
iets stg.; gladgestreken, rand dunner uitgeknepen en 
afgeplat; rij kromme indrukken van dikke duimna-

gel (?). 
24:k 27, buikscherf met aanzet schouder; wanddikte: 6 

mm; magering: z., stg.; vage veegsporen, binnen 
hobbelig gladgestreken; stukje breuk langs H-voeg; 
één kleine uitgeknepen duim-vingerindruk (?)  

 
Fig. 25 a–g, l: Aardewerk van de vindplaats S22, rivierduin 
 h–k: Aardewerk van de vindplaats S11, rivierduin 
 m: pot gevonden in kanaal Buinen-Schoonoord 

(Voorste Diep), bij Bronneger (Kroezenga et al., 
1991) 

 
25:a randscherf, naar binnen staande rand, rand zelf iets 

naar buiten gebogen; wanddikte: 7 mm; magering: 
stg., z.; gladde oppervlakken; buiten onder de rand 
twee rijen verticale dunne nagelindrukken (Van der 
Waals, 1972). 

25:b randscherf, stand niet goed te bepalen, lijkt naar 
binnen staande rand; wanddikte: 5–7 mm; grijs, 
zwart binnen; magering: kwarts, z.; gladde opper-
vlakken, vage schraapsporen; rand naar buiten om-
gekruld, overtollige klei niet goed versmeerd; dunne 
nagelindrukken, dwars boven op de rand (Van der 
Waals, 1972). 

25:c hals-buikfragment; geknikte overgang van concave 
hals naar convexe buik; wanddikte: hals: 6–7 mm, 
buik: 7–11 mm; kookresten; grijs-gelig, binnen 
zwart en glad; magering: grof stg., kwarts, iets fijn 
org.; schraapsporen in schouderknik, magering komt 
door oppeervlakte heen, binnen effen en glad; vlak-
dekkende versiering op buikwand van verticale rijen 
wat uitgeknepen duim-vingerindrukken, konische 
doorboring (Van der Waals, 1972). 

25:d H46-230, wandscherf; wanddikte 9–11 mm; bruin-
grijs, binnen donker en glad; magering: stg., org.; 
gladgestreken, nog wel hobbelig; H-voeg; vlakdek-
kende versiering van ronde indrukken van rietje 
(cirkeltje) en ‘stokje’ (putje) (De Roever, 1979). 

25:e wandscherf, wanddikte: 9 mm; magering: grove 
kwarts; bruingrijs, binnen donker en glad; vlakdek-
kende versiering van ronde indrukken (Van der 
Waals, 1972). 

25:f halsscherf, wanddikte: 7–8 mm; gelig-grijs, zwart 
binnen; magering: kwarts, z.; gladgestreken; op de 
hals/schouder twee rijen verticale nagelindrukken 
(Van der Waals, 1972). 

25:g wanddscherven, bij Van der Waals (1972) drie losse 
scherven waarvan twee bleken te passen, de derde 
scherf is van dezelfde pot; wanddikte: 10–12 mm; 
geliggrijs, binnen donker; magering: grof stg., z., 
org.; breuken langs N-voegen; binnen goed glad en 
effen; buitenwand geruwd door klei onregelmatig 
op te duwen. 

25:h 211, 399, 1349 (rand-schouderscherven), 13379 
(halsscherf), 224 (wandscherf, gedateerd: 5400 ± 70 
BP) en andere, rand-schouderfragment en rand-
scherven; spreiding: 2,5 m; wat geknikte hals-
schouder; Ø: 14 cm; geschatte inhoud: 1,5 à 2 liter; 
wanddikte: 5–6 mm; kookresten op bijbehorende (?) 
wandscherven; bruinig, binnen zwart; magering: 
(hoekig) stg., z., fijn org.; vage polijstsporen van 
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hard voorwerp, binnen soms glimmend; duim-
vingerindrukken op schouder, gegroepeerd per twee 
(?). 

25:i 4092, convex randscherfje (kommetje?); wanddikte: 
4,5 mm; Ø: 10 à 12 cm; bruinig, zwart binnen; ma-
gering: stg., z., fijn org (?); goed glad. 

25:j 226; twee grote rand-buikfragmenten; Ø: 19 cm; 
geschatte inhoud: 4,5 liter; wanddikte: 8 mm; harde 
kwaliteit; bruinig-crême, kern licht van kleur; mage-
ring: z., harde bruine-rode chamotte; goed geëffend, 
verdicht, afschilverend oppervlaktelaagje, wand in 
natte toestand met vingers gladgestreken, craqulé-
achtige barstjes; breuken langs gladde H-voegen; 
breedte rolletjes: 8–20 mm; indrukken boven op de 
rand van vertikaal gehouden stomp voorwerp met 
onregelmatig doorsnede. 

25:k 1174/9236/12769/12812/12837/12238/12839/12840 
en ca. 45 andere nummers; spreiding 3,5 m (pas-
send), 15 m (niet passend); puntbodemfragment, 
wandscherven en een randscherf; wanddikte: 8 mm 
(6–9 mm), bodemdikte: 11 mm; zachte kwaliteit; 
kookresten; donkerbruin, grijs binnen; magering: 
veel fijn org., z., hoekige kleibrokjes, enkel steentje; 
van begin af aan opbouw met kleirollen, H-voegen; 
onregelmatige wand; hobbelig, gladgestreken, bo-
vendeel gladder; beschadige randscherf met moge-
lijk indrukken bovenop de rand; schouderscherf met 
uitgeknepen langwerpig knobbeltje; een wand-
scherfje met konische doorboring.  

25:l pot van Bronneger, Voorste Diep; rand-buikfrag-
ment; Ø: 16,5 cm; buik Ø: 22 cm; wanddikte: 6–7 
mm (hals), 7–8 mm (buik); donker; kookresten; ma-
gering: stg., z., fijn org(?); breuken langs H-voegen; 
breedte rolletjes: 11–18 mm; rand naar buiten afge-
werkt, bubbelt af en toe over de wand heen; gladge-
streken; ovale-ronde indrukken bovenop de rand 
van bol stomp voorwerp; konische doorboring. 

25:m H46-226, knobbelbodem; wanddikte: 8 mm, bodem: 
15 mm; magering: grof stg., z., iets org.; oppervlak 
effen, gladgestreken (De Roever, 1979). 

 
Fig. 27:  THERMAL COLOUR TEST,  
 curves van de kleurveranderingen bij hogere bak-

temperaturen 
 
27:a scherven van kleisoort A1: S3 1973, 21003, 21790, 

21935, 26718, 28446, 28559 
fig.27:b scherven van kleisoort A1: S3 995, 21791, 26499 
fig.27:c scherven van andere kleisoorten met curves lijkend 

op die van fig. 1a en 1b: S3 31522 (A3), curve van 
de chroma op einde omhoog; S3 25164 (A4), 49920 
(B1), S2 3592 (B2), S3 12494 (E), 21188 (F1), 
35255 (F2), curves van de chroma op eind horizon-
taal; S3 3818 (A4), curve van de chroma op eind 
omlaag; S3 27078 (D), oppervlak van de scherf  
(----), kern (....) 

fig.27:d scherven S11 211 (A2) en 226 (A6) 
fig.27:e scherven S3 31198 (A4), S3 23875 (F3), S3 91106 

(G) 
 
 

fig.27:f scherven S23 942 (A1), S61 266 (A4), S23 1375 
(A5), S23 348 (B2), S11 12736 (F1), S11 3520 en 
4696, (F3) 

fig.27:g leemklonten en kleirolletje (----) 
fig.27:h kleimonsters 1–6 (   .), 7 (----), 8 (....) 
fig.27:i scherven van het potje van geulklei (7): oppervlak 

van lichte scherf (    ), kern van lichte scherf (    ), 
oppervlak van donkere scherf (....) 

fig.27:k secundair verbrande scherf S3 26004: rode deel van 
de scherf (    ); grijze deel van de scherf (----) 

 
Foto 1 S3, zie figuur 9:g. 
 
Foto 2 S3, 2788, vak ?, schouderscherf en 10 niet passende 

wandscherven; wanddikte 9–14 mm, naar de hals 
toe wordt de wand dunner; magering: org., stg.; 
kookresten op binnenwand; gladgestreken; versie-
ring van een rij schuin ingestoken putjes met een 
rietstengel. 

 S3, 4321, vak II/17/G, halsscherf, wanddikte: 10 
mm; magering: org., stg.; iets kookresten aan de 
binnenwand; gladgestreken; versiering van een rij 
schuin in gestoken putjes van een rietstengel, waar-
bij het derde putje van links gehinderd werd door 
een steentje van de magering. 

 S3, 1970, vak V/18/G, randscherf, wanddikte: 9–11 
mm; magering: org., stg.; wat kookresten op bui-
tenwand; gladgestreken; versiering binnen onder de 
rand en op de hals-schouder van een rij schuin inge-
stoken putjes van een hol rietje. 

 
Foto 3 S3, 518, vak I/15/G, wandscherf; wanddikte 7–8 

mm; magering stg., fijn org.; gladgestreken; versie-
ring van twee diepe groeven of diepe indrukken van 
grasstengeltje(?) met restje witte incrustatie. 

 S3, 5839, vak IV/16/H, hals-buikscherf, buik wat 
geknikt; wanddikte: 9–11 mm; magering: org., stg.; 
kookresten; gladgestreken; versiering van twee (of 
meer?) rijen indrukken van recht ingestoken stengel. 

 S3, 717, vak II/10/helling kreek, halsscherf; wand-
dikte: 7–10 mm, naar onder toe dikker; magering: 
gemengd org. en stg.; harde kwaliteit; kookresten; 
redelijk glad afgewerkt, binnenwand goed glad; 
vlakdekkende versiering vanaf de hals van ondiepe 
± ronde indrukken van stomp voorwerp. 

 S3, 256, vak II/22/F, 1269, vak IV/18/F, scherven 
van fig. 20:b 

  S3, 242, vak IV/17/F, wandscherf; wanddikte: 7 
mm; magering: stg., fijn org.; galdgestreken; versie-
ring van ondiepe vage indrukken van stomp voor-
werp. 

 
Foto 4 S3, 1469, vak IV/17/F, 371, vak V/18/F, 172, vak 

IV/19/F, 906, vak IV/18/F, gelijksoortige scherven 
van één à twee kleirolbreedte; wanddikte 10–12 mm; 
magering: stg. en org.; waarschijnlijk vlakdekkende 
versiering van duimindrukken.  

 1547, vak IV/17/F, zie fig. 20:g. 
 1093, vak IV/25/G; wanddikte: 7,5–9mm; magering: 

stg./z.; redelijk hard; met spatel geruwde scherf. 
 37, vak I/9/helling kreek; wanddikte: 10–12 mm; 
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magering: gemengd org. en  stg.; harde kwaliteit; 
wand geruwd geweest en daarna weer geglad, hoge-
re delen zijn glad en glanzend. 

 
Foto 5 S2, overkant kavelsloot G42-G41;convexe wand-

scherf uit vuilputje; wanddikte: 8–9 mm; harde kwa-
liteit; magering: stg./z, wat fijn org.; licht grijs, bin-
nen donker, gladgestreken effen wand; vlakdekken-
de versiering van opgeduwde nagelindrukken. 

 
Foto 6 S2, G42–60; wandscherf afgebroken langs (gladde) 

kleirolvoegen (H-voeg), kleirollen op wand niet 
gladgestreken; wanddikte ± 11 mm; magering: stg., 
iets org.?; oppervlak opzettelijk wat geruwd door 
klei op te drukken. 

 
Foto 7 S3, 283/617/1289/2936/3071/3083, vak I/21–22/F; 

wanddikte 10–14 mm; magering: grote hoekige kw-
artsen en org.; harde kwaliteit; binnen goed glad, 
onderste breuk langs kleirolvoeg (H-voeg); op bui-
tenwand niet goed verstreken kleirolaanhechtingen 
en ruwing die weer glad is gemaakt. 

 
Foto 8 S2, G42-115, binnenkant van een randscherf van fig. 

22:c. 
 S 21, neusvormig knobbeltje op buikscherfje dat 

van binnen iets geknikt is; wanddikte: 8 mm; mage-
ring: stg./z., bruin, zwart binnen. 

 S3, 9870, vak I/18/F, per ongeluk in haard hard 
gebakken afgeknepen kleirolletje; dikte: 10–12 mm; 
magering: org., stg.; rossig-grijs. 

 
Foto 9 S2, G42-218: randscherf met schraapsporen aan de 

buitenkant; wanddikte 5–7 mm; magering: stg. en 
rog. 

  

 S2, G42-111: wandscherf met schraapsoren aan de 
binnenwand 

 S3, 4666, vak IV/11/helling kreek; harde wand-
scherf; wanddikte: 10–12 mml; magering: stg. en 
org.; licht gelig grijs ook op breuk; brushmarks op 
buitenwand van bundel gras? 

 
Foto 10 S3, 5917, vak I/17/H, halsscherf; wanddikte: 12–14 

mm; magering: org.,stg.; kookresten; gladgestreken; 
reparatiegat en onvoltooid reparatiegat 

 3140, vak III/23/G, wandscherf; wanddikte: 10–12 
mm; magering: org., stg.; kookresten; gladgestreken; 
reparatiegat. 

 
Foto 11  S3, 3309, vak V/24/G, halsscherf; wanddikte 13 

mm, buitenwand vrijwel geheel afgesprongen; ma-
gering: org., binnenwnad gladgestreken. 

 S3, 5956, vak IV/17/G; dikke bodem(?)scherf; 
wanddikte 21–25 mm; magering: org., enkel steen-
tje van ± 7 mm. 

 S3, 4303, vak I/17/F, wandscherf; wanddikte 13–15 
mm; magering org, iets stg.; breuk langs kleirolvoe-
gen (N-voeg); buitenwand gladgestreken, binnen-
wand nog oneffen en onregelmatig. 

 S3, 1263, vak III/24/F, wandscherf; wanddikte 12–
13 mm; magering: org., iets stg.; kookresten; bui-
tenwand gedeeltelijk afgesprongen, gladgestreken 

 
Foto 12 S3, 36327/42064; vak XIII/17 G en H; verticale sprei-

ding: 14 cm; wanddikte: 10–12 mm; magering: voor-
namelijk org., enkel stg.; kookresten op binnenwand; 
wand redelijk goed gladgestreken, zeer vage bewer-
kingsporen; licht gelig grijs met donkere bruin-
zwarte ’verf’vlekken of sporen van de overgekookte 
inhoud. 
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Foto 1: Pot van fig. 9:g met versiering van rij indrukken  
van schuin ingestoken stokje of iets dergelijks. 
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Foto 2: Vindplaats S3, versiering van indrukken van een 
schuin ingestoken (riet)stengel op schouder en binnenrand. 
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Foto 3: Vindplaats S3, versierde wandscherven, dunne  
groeven, recht ingestoken indrukken van (riet)stengel,  
ondiepe indrukken van stomp voorwerp en ‘pinprikjes’. 
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Foto 4: Vindplaats S3, scherven met – waarschijnlijk vlakdekkende –  
grote indrukken en een weer gegladde geruwde scherf (onder). 
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Foto 5: Vindplaats S2 uit vuilputje naast de opgraving,  
scherf met vlakdekkende versiering van opgeduwde nagelindrukken. 
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Foto 6: Vindplaats S2, iets geruwde scherf afgebroken langs kleirolvoeg. 
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Foto 7: Vindplaats S3, met kwarts gemagerde scherf die geruwd 
is geweest, maar daarna weer gladgestreken. 
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Foto 8: Binnenkant van een randscherf van fig. 22:c van vindplaats S2; 
een neusvormig knobbeltje van vindplaats S21 en een kleirolletje van 
vindplaats S3. 
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Foto 9: Vindplaats S2, scherven met schraapsporen op de buitenwand 
(linksboven) en binnenwand (linksonder) en vindplaats S3, wandscherf 
met brushmarks van bundel gras? 
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Foto 10: Vindplaats S3, reparatiegaten en onvoltooid reparatiegat. 
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Foto 11: Vindplaats S3, scherven met organische magering. 
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Foto 12: Vindplaats S3, oeverwal: scherf met ’verf’vlekken. 
 
 




