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Voorwoord

In de jaren zestig van de 20e eeuw zijn rond Swifter-
bant nederzettingsresten aangetroffen van een toen 
onbekende samenleving uit een overgangsfase van het 
Mesolithicum naar het Neolithicum. Nadat de Rijks-
dienst voor de IJsselmeerpolders enkele proefopgra-
vingen had verricht onder leiding van G.D. van der 
Heide heeft het toenmalige Biologisch-Archaeo- 
logisch Instituut (nu Groninger Instituut voor Archeo-
logie) de opgravingen voortgezet onder leiding van 
prof. dr. J.D. van der Waals. Gedurende de zomer-
maanden van 1972–1979 is daar gewerkt. 
 Als student en net-afgestudeerde heb ik geassis-
teerd bij deze opgravingen en ben ik begonnen met 
het beschrijven van het aardewerk. Vervolgens is er 
van NWO, destijds ZWO, een promotiebeurs verkre-
gen gedurende vijf jaar, van 1976–1981, op basis van 
halve werktijd voor het bestuderen van het aardewerk.  
 Faciliteiten voor het onderzoek werden gegeven 
door het Biologisch-Archaeologisch Instituut te Gro-
ningen, maar voor een groot deel is het werk thuis 
uitgevoerd. Het uitpakken, beschrijven en bij elkaar 
zoeken van scherven van eenzelfde pot, het plaatsen 
in de context van de nederzetting en het plaatsen in de 
culturele samenhang vergden veel meer tijd dan was 
voorzien. Het merendeel van het onderzoek is daarna 
in vrije tijd onbezoldigd uitgevoerd. Het technolo-
gisch onderzoek heeft plaatsgevonden in 1980 op het 
Laboratorium voor bodemkunde te Wageningen. 
 Het onderzoek heeft geen vlot verloop gekend 
door gebrek aan motivatie en persoonlijke omstandig-
heden. De opkomst van de computer, mijn onhandig-
heid daarmee en het telkens moeten overschakelen op 
andere systemen is niet werkbevorderend geweest. 

Veel tekst is in een eerder stadium geschreven, maar 
vaak was ik er niet geheel tevreden mee, waarna het 
werk weer ’in de ijskast ging’. Vele malen zijn ge-
dachtengangen bijgesteld. Inmiddels zijn er nieuwe 
publicaties verschenen over de Swifterbantcultuur, 
waardoor ik het gevoel kreeg wat achterhaald te zijn. 
Uit plichtsbesef en met het idee in het achterhoofd dat 
het ’niet verantwoord’ is dat het aardewerk van de 
opgravingen rond Swifterbant, de plaats die de naam 
heeft gegeven aan de Swifterbantcultuur, niet gepuli-
ceerd zou zijn, is het werk weer opgevat. Eind 1999 is 
een volledig manuscript ter lezing voorgelegd aan de 
promotor prof. dr. L.P. Louwe Kooijmans. Het vergde 
nog enige tijd om alle punten op de i te zetten. 
 Bij deze wil ik enige woorden van dank uitspreken 
voor de begeleiding van prof. dr. Louwe Kooijmans 
en voor de begeleiding van prof. dr. L van der Plas. 
Ook dank ik de medewerkers van het Laboratorium 
voor Bodemkunde, met name drs. E. Meyer, die mij 
zeer welwillend behulpzaam zijn geweest. Prof. dr. 
J.D. van der Waals en prof. dr. D.C.M. Raemaekers 
ben ik zeer erkentelijk voor het doorlezen en becom-
mentariëren van het manuscript. H. Buitenhuis ben ik 
dank verschuldigd voor het calibreren van de 14C-
dateringen, B. Voorrips voor het invoeren van de 
basisgegevens in de computer, de tekenaars H. Roe-
link en J.M. Smit voor het tekenen van het aardewerk 
en J.H. Zwier voor het tekenen van de plattegronden.  
 Tot slot wil ik hier ook graag het thuisfront ver-
melden. Reinder en Marianne vonden dat ik het er niet 
bij moest laten zitten en ter ondersteuning heeft mijn 
dochter mij enkele computervaardigheden bijgeleerd. 
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Inleiding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figuur 2: Genese van de afzettingen bij de oeverwal-
nederzettingen (uit: Hacquebord, 1976: fig. 3). 
a: top van de Pleistocene ondergrond. 
b: eerste fase in de Calaisafzettingen. 
c: tweede fase in de Calaisafzettingen. 
d: doorbraak van de Duinkerke 0-afzettingen. 



1  LANDSCHAP EN BEWONINGSFASEN 

 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wat geweten kan worden aan slechtere conser-
veringsomstandigheden, 
– de hoeveelheid scherven van S2 is een derde van 
die van S3 (ca. 7 000 tegen ca. 20 000), terwijl het 
opgegraven areaal van beide vindplaatsen ongeveer 
gelijk is: resp. 425 m2 voor S2 en 400 m2 voor S3. 
 De oeverwal van S2 is groter en hoger dan die van 
S3 en bestaat uit compacte, gerijpte klei. De hoogte 
van de top van de cultuurlaag varieert van ca. 5,00 m 
–NAP in het noordelijke gedeelte, 5,20 m –NAP in het 
midden en 4,95 m –NAP in het zuidelijke gedeelte. De 
gelaagde structuur van de cultuurlaag, die voor S3 
kenmerkend is, ontbreekt hier. Waarschijnlijk was 
deze oeverwal ook droger en was het niet noodzakelijk 
grote pakketten riet en dergelijke op te brengen ’om 
droge voeten te houden’. Ook voor de haardplaatsen 
was het niet noodzakelijk een plakkaat klei aan te leg-
gen. Vuurtjes zijn waarschijnlijk gewoon op het maai-
veld gestookt, waarna de as verspreid is geraakt. In 
tegenstelling tot de mesolithische haardjes op de zand-
gronden zijn voor deze haardjes geen kuilen gemaakt. 
Als de vuurplekken van een vorig bezoek in het land-
schap herkenbaar zouden zijn gebleven, dan zouden 
deze plekken, wanneer men hier terugkeerde, opnieuw 
zijn gebruikt, wat archeologisch herkenbare vuurplaat-
sen zou hebben moeten opleveren. Aangezien dit niet 
het geval is, zijn de vuurplaatsen kennelijk overgroeid 
geraakt. Voor een andere mogelijkheid, verspoeling 
door hoog water in het winterseizoen, zijn in de profie-
len geen aanwijzingen te vinden. Er zijn geen grond-
sporen gevonden, op het rijtje paaltjes aan de komzijde 
na, ca. 5 m ten oosten van de graven (bijlage 9). 
 
Een opvallend fenomeen van vindplaats S2 is het graf-
veld in het noordelijke deel, bestaande uit negen gra-
ven van acht volwassenen en een kind, die tot op ge-
ringe diepte in de klei zijn ingegraven. Skeletresten 
waren nog aanwezig (Meiklejohn & Constandse-
Westerman, 1978). De onderkant van de grafkuilen ligt 
slechts 5–10 cm onder de cultuurlaag, alleen graf IX is 
iets dieper dan de andere graven. Het is de vraag of 
deze graven uit dezelfde fase stammen als de cultuur-
laag, 4220–4040 cal BC. De 14C-datering van het ske-
let van 4460–4340 cal BC wordt te oud geacht vanwe-
ge het reservoireffect (zie hoofdstuk 1). Alle graven, 
behalve het kindergraf, hebben een oriëntatie in de 
lengterichting van de oeverwal en liggen achter of 
naast elkaar. Graf V en VI zijn min of meer op de-
zelfde plek gelegen: óf het is een dubbelgraf, óf vrouw 
V is later op ongeveer dezelfde plek als man VI begra-
ven. Ook de graven II en III, en VIII en IX vertonen 
een kleine oversnijding, wat erop duidt dat er enige tijd 
tussen de begravingen is geweest (Deckers, 1979:
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fig. 4; Van der Waals, 1977: fig. 7). De ligging van het 
grafveld moet bekend zijn geweest, maar mogelijk 
waren de individuele graven niet goed meer zichtbaar.  
 Hoewel het graven in deze stevige klei geen ge-
makkelijke karwei is, en de grondwaterstand ook vrij 
hoog geweest zal zijn, lijkt het aan de ene kant on-
waarschijnlijk dat de mensen vroeger volstaan hebben 
met het grafkuilen van slechts 30 cm diepte. Aan de 
andere kant wilde men de doden niet in het water leg-
gen en is wel volstaan met een zeer ondiepe grafkuil. 
Overigens is een grotere diepte niet echt nodig, zeker 
niet als de opvulling werd verhoogd. 
 Van der Waals (1977: p. 11) geeft twee mogelijke 
verklaringen voor de geringe diepte van de graven. De 
eerste, die hij meteen weer verwerpt, is dat een deel 
van de cultuurlaag is weggeërodeerd in de Calais III-
fase, waarin de klei op de cultuurlaag is afgezet. Wate-
rerosie geschiedde vooral zijwaarts zoals bij de vind-
plaatsen S3 en S51 is gebleken. Hoewel wel enig – los 
liggend – materiaal zal zijn weggespoeld, lijkt er geen 
sprake van erosie van enige omvang, gezien het karak-
ter van de contactzone van de cultuurlaag en de klei 
van de Calais III-fase: deze is niet scherp maar “a thin 
but cloudy transition over a distance of ca. 0.05 m 
rather suggests gradual submerge and deposition of 
clay on a surface fixed by vegetation”.  
 Een tweede optie is, dat ten tijde van de bewoning, 
toen ook de begravingen hebben plaatsgevonden, net 
als in S3 plantenmateriaal is opgebracht. Dit planten-
materiaal is op deze relatief hoge oeverwal vrij snel na 
de bewoning verrot, waardoor de cultuurlaag nu dun-
ner is dan oorspronkelijk. In S3 zou het planten-
materiaal minder snel vergaan zijn, omdat deze oever-
wal lager is en natter en er meer klei is ingevangen bij 
overstromingen. Door de hogere ligging van de grote 
oeverwal van S2 was het niet echt noodzakelijk, maar 
wellicht wel aangenamer om op een laag plan-
tenmateriaal te wonen. 
 Aanwijzingen voor gelijktijdigheid zijn: begravin-
gen in de cultuurlaag, geen verschil in vulling van de 
graven en de cultuurlaag, geen afzetting van klei die de 
graven van de cultuurlaag scheidt, geen erosievlak of 
scheidingsniveau. Van een insteek van een graf is in 
het profiel niets te zien. In het horizontale vlak tekent 
zich geen grafkuil af. Bij graf VI lijkt aannemelijk dat 
het onderste niveau van de cultuurlaag al gevormd was, 
toen het graf gedolven werd. ”Anyhow, the implication 
is that graves were dug during, or even after, the peri-
od of (intermittent) occupation of the site and not as 
suggested by C14 dates, prior to it” (Van der Waals, 
1977. p. 11). In de verspreiding van de vondsten ko-
men de graven niet in beeld; er zijn geen ’ovale leeg-
tes’ in de vorm van een graf. De meeste scherven lig-

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

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

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

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

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

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

INLEIDING 
 
Tijdens de opgravingen zijn alle vondsten drie-
dimensionaal ingemeten met als doel verspreidings-
kaarten te maken, waaruit conclusies zouden kunnen 
worden getrokken over de verschillende activiteiten 
van de bewoners en de eventuele specifieke locaties 
daarvan in de nederzetting. Ruimtelijke patronen blij-
ven zichtbaar als er een vast ruimtegebruik is, bijvoor-
beeld door een vaste inrichting. Dit is het geval bij een 
nederderzetting die permanent in gebruik is geweest 
met activiteiten die steeds min of meer op dezelfde 
plek plaasvonden, dan wel dat de nederzetting maar 
zeer kortstondig en eenmalig in gebruik is geweest 
(Stapert, 1992). Een inrichting van de nederzetting met 
bijvoorbeeld hutten structureert ook een niet-perma-
nente nederzetting die men verlaat maar regelmatig 
weer gebruikt. 
 Te Swifterbant betreft het geen permanente bewo-
ning, maar seizoensgebonden gebruik van de nederzet-
tingen, waarbij men telkens weer op dezelfde terreinen 
terugkeerde. In de latere fasen van de vindplaats S3 
zijn er wel haardjes die telkens opnieuw gebruikt en 
vernieuwd zijn, met name de centrale haard op de 
zuidelijke top (bijlage 2, 8). De omstandigheden die 
hebben geleid tot de depositie van het materiaal en de 
veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden door 
natuurlijke en menselijke processen spelen ook een rol. 
Het regelmatig betreden van de site mag daarbij niet 
worden uitgevlakt zoals enkele experimenten hebben 
aangetoond (Villa & Courtin, 1983; Nielsen, 1991). 
Van de aanzienlijke invloed van deze postdepositione-
le processen was men zich tijdens de opgraving minder 
bewust. 
 Het grootste probleem is dat de horizontale vlakken, 
waarop met de computer de vondsten zijn geplot, niet 
overeenstemmen met de golvende, oude loopvlakken 
op de oeverwal en dat destijds verzuimd is bij het 
vondstnummer ook het stratigrafische niveau in de 
opgraving te vermelden, wat in feite een betere maat 
voor de diepte was geweest dan de exacte diepte in 
centimeters beneden NAP. Bovendien vallen ook deze 
opgravingsniveaus niet precies samen met de oude 
loopvlakken. Daarnaast speelt het probleem dat scher-
ven in het algemeen niet een beeld geven van de pri-

maire activiteitenplaatsen waar potten werden bewaard 
of gebruikt en stukgevallen zijn, maar van secundaire 
afvalgebieden, waar de scherven met ander huisvuil, 
van elders weggehaald, werden gedeponeerd. Verder 
zijn de patronen door betreding bij voortgezette bewo-
ning natuurlijk sterk vervaagd.  
 
 
3.1  HET VERTICAAL VOORKOMEN VAN DE 
VONDSTEN OP DE OEVERWALVINDPLAATS S3 
 
Zoals gezegd ligt de vindplaats S3 op de oeverwal van 
een kleine kreek, waarin een klein zijkreekje uitmondt 
(fig. 1, 2) en kent de nederzetting twee topjes (bijlage 
1). De opgraving is ingedeeld in vierkante-meter-
vakken en opgravingsniveaus (zie paragraaf 2.2). Het 
bovenste niveau F–G is minder duidelijk gelaagd en 
homogener dan het onderste niveau H–L. Dit verschil 
is te verklaren door in de beginfase een snelle opbouw 
aan te nemen en in de eindfase van de bewoning een 
veel grotere invloed van homogeniseringsprocessen, 
zoals betreding en doorworteling. 
 Per verzameleenheid van 100x100x10 cm is het 
aantal opgegraven scherven geplot op profielen. Daar-
bij is de volgende indeling in klassen gebruikt: 1–10, 
11–20, 21–40 en 41–80 scherven per vierkante meter, 
per niveau van 10 cm (bijlage 8). In de bovenste 10 cm 
van de cultuurlaag werden weinig scherven gevonden, 
omdat de cultuurlaag waarschijnlijk nog te veel ge-
mengd is met de afdekkende laag. De lagen met veel 
scherven (21–40 en 41–80) zijn vooral vanaf de twee-
de 10 cm te vinden tot in de midden-niveaus. In het 
onderste deel van de cultuurlaag, niveau H, zijn slechts 
enkele vakken met scherfconcentraties: in de vakken 
XXVII/19 en XXVII/17 (5,75–5,85 m –NAP), in vak 
X/15 (5,75–5,95 m –NAP) en in vak X/16 (5,75–585 
m –NAP), waarvan de laatste aansluit bij die van het 
niveau erboven.  
 Het valt op dat de vakken met veel scherven zich 
bevinden in het meer homogene, donkere bovendeel 
van de cultuurlaag. In het meer gelaagde pakket daar-
onder zijn minder scherven gevonden. Deze verhou-
dingen ondersteunen het idee dat de opbouw van het 
onderste deel sneller is verlopen dan die van het bo-
venste gedeelte. Daarnaast moet de verklaring gezocht 
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worden in een meer intensieve bewoning in de latere 
fasen. De onderste vondsten liggen in of op een vage 
donkere band, waarschijnlijk een restant van een oude 
bodem, die helt van ca. 6,00 m tot ca. 6,25 m –NAP. 
Nog weer een 25 cm dieper was een vage band van een 
oudere bodem aanwezig, die geen vondsten bevatte. 
 In totaal zijn ongeveer 110 haardjes en asplekken 
opgetekend. De meeste daarvan blijken op of boven de 
scheiding van het gelaagde gedeelte en de meer homo-
gene laag erboven te liggen. Slechts 18 haardjes, as-
plekken en concentraties houtskool zijn in het onderste, 
gelaagde gedeelte van niveau H–K te vinden (tabel 3). 
 Bij de laatste vijf haardjes van tabel 3, aan de 
noordzijde van de nederzetting, is het gelaagde pakket 
echter niet goed meer te onderscheiden. Verder zijn op 
het diepste niveau (6,34 en 6,01 m –NAP) in de vak-
ken XI/24 en XII/18 twee kuilen met een diameter van 
ca. 30 cm waargenomen met een zwarte, humeuze, 
houtskoolrijke vulling. Mogelijk zijn dit resten van 
afvalkuilen of kookkuilen, die van een hoger niveau 
zijn ingegraven. 
 De haardjes liggen verspreid over het nederzet-
tingsterrein. Er zijn haardjes die op een aansluitend, 
hoger niveau op min of meer dezelfde plek liggen. Op 
de zuidelijke top van de oeverwal is een haard een 
aantal malen vernieuwd, maar niet precies op dezelfde 
plek. Dit is het beste te zien in het oost-west-profiel 

over de X m-lijn (fig. 5). De onderste haard bevindt 
zich in dit profiel bij 17 m, op 5,85 m –NAP. Zowel 
naar het westen als het oosten lopen hiervandaan as-
lagen. Naar boven toe zijn de haardjes en aslagen 
verschoven. 
 Een aantal haardjes liggen tussen of naast de vak-
ken met veel scherven. Op de vuurtjes werd gekookt in 
aardewerk potten die daarbij sneuvelden en rond de 
haard verspreid en vertrapt raakten. De grootste 
scherfdichtheid is te vinden rond het haardencomplex 
in de zuidelijke top, een weerslag van huishoudelijke 
activiteiten die ook aan een hut zijn te koppelen (ver-
gelijk bijlage 1, 2 en 3). 
 
Deckers maakte plots voor elk 10 cm-niveau en onder-
scheidde daarin een of meer activity areas waarin 
sprake is van vuursteenconcentraties en geregeld voor-
komen van vuursteen. Daarbuiten is slechts sporadisch 
vuursteen gevonden. Deze plots zijn gebruikt door Van 
Zeist & Palfenier-Vegter (1981) als referentie voor op 
dezelfde wijze geplotte zaden. Dit zijn echter artificië-
le beelden omdat de 10 cm-niveaus de natuurlijke 
stratigrafie doorsnijden. Op de plot van het hoogste 
niveau is bijvoorbeeld het activity area begrensd door 
de hoogtelijn van 5,45 m –NAP, terwijl op de diepste 
niveaus het activity area in tweeën is gesplitst in een 
area op de helling naar de kreek en één naar de kom. 

Tabel 3.  Haardjes, as- en houtskoolplekken in niveau H–K 
 

vak vak    
zuid-noord oost-west niveau m –NAP soort haard 
–––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 
I 18 H 5,90 asplekken 
V 15 H 5,84 asplekken 
V 16 I 5,93 asplekken 
V 24 I 6,00 houtskool 
VI–VII 18–19 H/I 5,82–5,95 haard + houtskoolplekken 
IX 19–20 H 5,85 as + houtskoolplekken 
X–XI 17–18 F–I 5,45–6,00 complex gebrande kleilenzen, as en houtskool 
XIV 22 H 6,15 asplek 
XV 18–19 I/K 6,00–6,10 as, houtskoolplekken 
XVI 17 H/I 6,00–6,09 asplekken 
XXI 17 K 6,20 as op gebrande kleilens 
XXII 20 H 5,95 as op gebrande kleilens 
XXIV 21 G–I 5,80–6,07 complex van as en kleilenzen 
XXVI 17 H 5,81 asplek 
XXVI 19 H 5,85–5,90 asplek 
XXVII 17 H 5,80–5,84 asplek 
XXVI 19 H 5,85–5,90 asplek 
XXVIII–XXIX 20 H 5,80–5,88 as + houtskoolplekken 
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De term activity area voor vondstvoorkomens binnen 
één 10 cm-niveau is misleidend, omdat deze slechts 
een deel van de werkelijke materiaalverbreiding laten 
zien. De optelling van deze gebieden geeft echter wel 
een helder beeld van de site als geheel. Het activity 
area valt dan ongeveer samen met het gebied met meer 
dan 30 scherven per m2, gerekend over de gehele cul-
tuurlaag. Daarbinnen tekent zich weinig differentiatie 
af. Hierdoor wordt een verticale differentiatie of fase-
ring te niet gedaan, maar bij een consistent ruimtege-
bruik hoeft dit geen bezwaar te zijn. 
 In het algemeen werd onderin de cultuurlaag min-
der materiaal gevonden dan in de midden- en bovenste 
niveaus. Op de diepere niveaus wordt meer aardewerk 
en bot dan vuursteen gevonden, zij het ook niet meer 
in grote hoeveelheden: voornamelijk 1–10 bot- of 
aardewerkvondsten per vierkante meter per niveau van 
10 cm, af en toe 11–20. Alleen ten zuiden van de 
noordelijke top zijn enkele vakken op niveau H met 21 
tot 40 scherven. Ook de haardjes op de lage niveaus 
vallen buiten de gebieden waarin sprake is van vuur-
steenconcentraties. Op deze lage niveaus zijn in het 
zeefresidu in bepaalde vakken nog wel concentraties 
verkoolde granen aangetroffen (bijlage 8). Het is dui-
delijk dat op de diepere niveaus in het gelaagde pakket 
sprake is van menselijke activiteiten, maar deze laten 
zich niet goed herkennen in vondstpatronen en 
vondstconcentraties. In de onderste niveaus hebben we 
te maken met een snellere sedimentatie en daardoor 
‘verdunning’ van de vondsten, maar er valt ook te 
denken aan een kortstondiger verblijf of beide factoren 
spelen hier een rol. 
 Er bestaan verschillen in de verhoudingen tussen de 
vondstcategorieën. Die zijn voor drie niveaus uit-
gerekend voor een gebied van 6 x 3 m, in het midden 
van de site, waarbij aangenomen wordt dat de strati-
grafie overeenkomt met de absolute diepte (Van der 
Waals, 1977; De Roever, 1986). In het bovenste ni-
veau bestaat 29% van de vondsten uit vuursteen; in het 

onderste is dit slechts 9% (tabel 4). Dit kan eventueel 
verklaard worden door een differentiële conservering, 
gezien de snellere opslibbing van de oeverwal in de 
oudere fasen en de homogenisatie van het hogere ni-
veau. Het is echter een bekend verschijnsel dat ste-
nen ’s winters naar boven toe als het ware de grond 
uitvriezen. Rolfsen (1980) merkt op dat in veel neoli-
thische vindplaatsen in Noorwegen vuursteen op een 
hoger niveau wordt gevonden dan het aardewerk uit 
dezelfde laag. Kennelijk zijn aardewerk en bot minder 
gevoelig voor deze vorstwerking dan steen, mogelijk 
omdat het materiaal poreus is.  
 
Er vindt dus secundaire verplaatsing van vondsten 
plaats als gevolg van bodemprocessen. In grotten in 
Frankrijk worden in paleolithische lagen soms neoli-
thische scherven gevonden die afkomstig zijn uit de 
erboven gelegen lagen, waarbij de verticale versprei-
ding kan oplopen tot 30 cm (Villa & Courtin, 1983). 
Verticale verplaatsing vindt plaats, niet alleen door 
vorstwerking, maar ook door dierlijke activiteiten, 
langs plantenwortels, door alternerende droge en natte 
omstandigheden, door vorstwerking, maar daarnaast 
ook door menselijke activiteiten als graafwerk-
zaamheden en vooral door trampling. Daarnaast is de 
bodemsoort en de hoeveelheid regenval van belang 
(Nielsen, 1991). Vertrappen op een uitgedroogde harde 
ondergrond heeft een ander effect dan op een met re-
genwater verzadigde zachte ondergrond. Als artefacten 
eenmaal de grond zijn ingetrapt, vindt nog maar een 
geringe horizontale verplaatsing plaats. Op een droge 
harde ondergrond worden artefacten niet de grond in 
getrapt en kunnen ze over een grotere horizontale af-
stand verplaatst worden. Bewoning in een droog sei-
zoen zal een andere verspreiding tot gevolg hebben 
dan bewoning in een nat seizoenen en de kleigrond van 
de oeverwallen zal een ander effect gehad hebben dan 
de zandgrond van de rivierduinen. 
 

Tabel 4. Aantallen en percentage van de verschillende vondstcategoriën,  
in een gebied van 6 x 3 m, vakken XI–XVI/18–20 
 

                     Boven                                              Midden                                             Onder 
 5,40–5,70 m –NAP 5,71–6,00 m –NAP >6,00 m –NAP
       
vondstcategorie aantal % aantal % aantal %
–––––––––––– ––––– ––– ––––– ––– ––––– –––
aardewerk 1083 40 1500 52 104 36
bot 342 24 555 27 154 53
steen 100 7 62 3 6 2
vuursteen 413 29 370 18 26 9
totaal 1938 100 2487 100 290 100
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3.2  HORIZONTALE VERSPREIDING VAN DE 
VONDSTEN OP DE VINDPLAATS S3 
 
Palen en paalgaten 
Tijdens de opgraving kwamen veel paalsporen en 
houtresten van paaltjes te voorschijn. De paaltjes zijn 
veelal aangepunt en hebben een diameter van ca. 6 cm, 
met een maximum van 11 cm. Zware palen zijn niet 
gebruikt, hoewel waarschijnlijk wel dikkere bomen in 
het bos aanwezig zijn geweest. Men heeft een voor-
keur gehad voor dunne stammetjes (Casparie et al., 
1977), waarvan we mogen aannemen dat de meeste 
zijn gebruikt voor het construeren van lichte onderko-
mens: geen huizen zoals we die uit andere fasen van 
het neolithicum kennen, maar eerder hutten of mis-
schien alleen maar abri’s. Daarnaast zullen er palen 
zijn geweest die gediend hebben om bijvoorbeeld 
beesten aan vast te binden, of waartussen een lijn is 
gespannen om vis of vlees aan te drogen of die dien-
den als palen bij haardjes om vis of vlees aan te roken 
of als plateautje voor de opslag. 
 Duidelijke plattegronden zijn niet te ontdekken. 
Wel zijn er enkele richtingen in de configuratie van 
palen en paalgaten te zien zoals een ongeveer noord-
west-zuidoost lopende lijn van vak XII/23 naar VII/18 
en vier à vijf lijnen haaks daarop. Parallel aan de 
noordwest-zuidoost-lijn loopt een grens, van vak 
XV/19 naar IX/15, ten oosten waarvan zich nog maar 
zeer weinig palen bevinden (bijlage 1). 
 Deze rechthoek van ca. 4,5 x 8 m met dwarsverbin-
dingen bevindt zich op het hoogste deel van de cul-
tuurlaag met in het centrum de meermalen vernieuwde, 
grote haard. Daarbinnen is nog een wirwar van palen 
en paalgaten, erbuiten een minder dichte zwerm, waar-
in met enig goede wil dezelfde oriëntatie is te ontdek-
ken. Ook aan de hand van de palenkaart kan men zeg-
gen dat men op deze plek telkens weer is teruggekeerd. 
Er zijn zo vaak structuren gebouwd en gerepareerd en 
palen in de grond geslagen dat oorspronkelijke confi-
guraties in de palenzwerm niet meer zijn te onder-
scheiden, met uitzondering van de rechthoekige struc-
tuur. Gezien locatie, afmetingen, positie van de haard 
en het vondstpatroon achten we een herhaaldelijk her-
stelde hut in dit geval wel een plausibele interpretatie. 
 
Haardjes en asplekken 
D. Kielman heeft een zogenaamde featurelijst uit de 
dagrapporten en tekeningen samengesteld en op basis 
daarvan een kaart getekend. Het betreft zowel ronde 
asplekken als kleilenzen, waarop een vuur heeft ge-
brand (zie paragraaf 2.2). Niet alle brandplaatsen zijn 
bij het opgraven opgemerkt. Zo zijn er in de profielen 
haardjes en asplekken te zien, die in het horizontale 

vlak niet zijn opgemerkt, met name in de vakken X–
XIII/18–19. De haard die in de profieldam van X–XI 
m aanwezig was, is in het bovenste vlak niet getekend, 
omdat de dam al weggegraven was voordat de teke-
ning van het bovenste vlak was aangevuld. 
 De centrale haard bevindt zich in ‘het huis’, op het 
hoogste punt van de zuidelijke top van de nederzetting, 
in de vakken X–XI/17–19. Deze haard bestaat uit een 
complex van haarden en aslaagjes vanaf het onderste 
niveau tot boven aan toe. De andere haarden liggen 
min of meer verspreid en liggen in dezelfde gebieden 
als de palen en paalgaten (bijlage 1 en 2). Slechts vijf 
asplekken liggen op de helling naar de komgrond er-
buiten. Er is geen regelmatig patroon in de versprei-
ding van de haardjes te ontdekken. Haarden op diepere 
niveaus liggen in hetzelfde areaal als die op hogere 
niveaus. In het zuidelijk deel (strook I–V) bevinden 
zich in de hogere niveaus wat minder haarden. Dit is 
deels te verklaren, omdat er in het eerste jaar van de 
opgraving nog weinig aandacht was voor dit fenomeen, 
en de features nog niet systematisch werden genoteerd. 
Haarden op kleivloeren hebben daar echter niet gele-
gen. Kleivloeren zijn te vinden in het reeds genoemde 
complex van haarden en vooral in het noordelijk deel 
van de nederzetting.  
 
Scherven 
Per vierkante meter is het totaal aantal opgegraven 
scherven geteld en ingedeeld in klassen: 0–30 scherven, 
30–60, 60–120, >120 (bijlage 2 en 3). Het maximum is 
171 scherven in vak IX/20. De grootste aantallen 
scherven zijn rondom het haardencomplex op de zui-
delijk subsite (S3 Z) in vak X–XI/18–19 gevonden, 
met een uitloop naar het noordwesten. Ons zicht op de 
vondstverspreiding in de noordelijke subsite (S3 N) is 
beperkt, doordat deze maar ten dele is opgegraven. De 
scherfdichtheid is evenwel duidelijk kleiner. Naast het 
westprofiel lijkt zich de helft van een tweede concen-
tratie af te tekenen. Ook in het tussenliggende gebied 
is de scherfdichtheid relatief laag. In het oostelijk deel 
tussen de X en XVII m moeten we rekening houden 
met een verstoring van de cultuurlaag die daar door de 
kreek in een middenfase werd aangesneden, voordat 
deze zich weer naar het oosten heeft verlegd. 
 Het gebied met meer dan 30 scherven per m2 valt 
samen met dat van de vuursteenconcentratie, het voor-
komen van haardjes en van paalsporen. Voor al deze 
verschijnselen geldt dat de dichtheden vanuit de twee 
centra (S3 N en Z) naar buiten afnemen. De afname 
van 60 scherven naar 30 scherven per m2 vindt plaats 
over een afstand van ca. 2 m. Daarbuiten strekt zich 
een ruim gebied met lage dichtheden uit naar de kom; 
over 5–7 m neemt de dichtheid geleidelijk af van 30 
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tot 2 à 3 scherven per m2. Er is een consistent patroon: 
concentrisch rond de centrale haard in de rechthoekige 
palenconfiguratie, maar er zijn ook enkele discrepan-
ties.  
 Op de vindplaats S3 is sprake van een duidelijke 
wooneenheid: een hut van ca. 4 x 8 m met een centrale 
haard, waaromheen het vondstmateriaal zich verspreid 
heeft. Deze wooneenheid zal gedurende vele jaren 
gefunctioneerd hebben. Een tweede, – gelijktijdige? – 
wooneenheid heeft meer naar het noordwesten gelegen. 
Hiervan is alleen een deel van de vondstconcentratie 
aangesneden, het centrale deel met een haard is moge-
lijk buiten de werkput meer naar het westen te vinden. 
Daarnaast zijn er sporen van activiteiten die kortston-
diger of slechts gedurende een seizoen plaatsvonden. 
De site is aan de ene kant een ’pannenkoek’ van de 
algemene vuilproductie en verbreiding, anderzijds een 
palimpsest van willekeurige gebeurtenissen. Dat geldt 
zeker als er elk jaar bossen riet werden uitgelegd en er 
tussentijdse opslibbing plaats vond. 
 
Verspreiding van grote en kleine scherven 
Het is de vraag of er zich, ondanks de veronderstelde 
bewoningsduur van vele tientallen jaren, mogelijke 
zelfs meer dan een eeuw, in de conservering respectie-
velijk fragmentatie van de scherven nog patronen afte-
kenen die gerelateerd kunnen worden aan de wijze 
waarop de site was ingericht en werd gebruikt. Teke-
nen zich dergelijke patronen af in het voorkomen van 
relatief grote scherven?  
  Er mag verondersteld worden dat in gebieden 
waarin veel gelopen is de scherven sterker vergruisd 
zullen zijn dan in gebieden met minder of andere acti-
viteiten, zoals slapen. Volgens Bradley en Fulford 
(1980) hebben scherven in veel betreden lagen de ten-
dens kleiner te worden tot een bepaalde maat is bereikt 
en geven de delen in de opgraving met de kleinste 
scherven de gebieden aan met de meeste actviteit. Dit 
is een proces dat min of meer afhankelijk is van de 
kwaliteit van het aardewerk, want broos materiaal 
vervalt tot kleinere brokjes dan hard materiaal. Scher-
ven blijven waarschijnlijk niet liggen op de plaats waar 
de potten zijn gebroken. Grote brokken worden bij-
voorbeeld aan de kant geschoven of weggegooid. De 
werkplek of hutvloer kan worden schoongeveegd, 
zodat materiaal wordt verplaatst, waarbij grotere 
scherven kunnen breken. Als dergelijke, grote, wegge-
gooide stukken ingebed raken, zoals op S3, en daar-
door niet verder vergruizen, kunnen grote scherven 
echter juist plaatsen met veel activiteiten aangeven. 
Soms zijn scherven secundair gebruikt, bijvoorbeeld 
voor het verplaatsen van gloeiende brokken houtskool 
om elders vuur aan te steken, als basis voor de fabrica-

ge van een nieuwe pot of als schraper bij het vormen 
van een nieuwe pot (Pavlu, 1996/1997). 
 
Slechts 2% (ca. 250 scherven) is groter dan 50 cm2. 
Scherven van ≥ 50 cm2 en ≥ 100 cm2 hebben eenzelfde 
spreidingspatroon en liggen in de vakken met veel 
scherven. Ook vijf zeer grote fragmenten, > 400 cm2, 
liggen hiertussen (drie in vak XII/18, één in X/21 en 
één in VI/15). Daarnaast liggen er enkele verspreide, 
weggegooide grotere scherven op de helling naar de 
komgrond in de legere vakken. Hoewel de meeste 
grote scherven dus in het betreden gebied liggen, is de 
verspreiding niet egaal (bijlage 5). Ze lijken zich te 
groeperen binnen de rechthoekige palenconfiguratie 
aan weerszijden van de centrale as. Verder bevindt 
zich een aantal grote scherven in de buurt van palen 
aan de zuidrand van de werkput, waar ook een nieuwe 
concentratie van scherven begint. Ook zijn er kleine 
concentraties in of bij de vakken XVII–XVI/20, 
XV/23–24 en XIII/24. De laatste valt buiten het palen-
gebied en ligt in vakken met een geringe scherfdicht-
heid. In de noordelijke werkput liggen de grote scher-
ven meer verspreid en zijn op te vatten als dump bui-
ten de trampling zone. 
 Er zijn in totaal 82 scherven > 100 cm2. Het me-
rendeel komt uit de bovenste niveaus (F–G) en 27 
komen uit de diepere opgravingsniveaus (H–K). Drie 
hiervan liggen op de helling naar of in de kreek, twee 
op de helling naar de komgrond en één solitair in vak 
XXXII/21. De overige 18 scherven op dieper niveau 
liggen in dezelfde concentraties als die op hoger ni-
veau. De hutwanden lijken al in een vroeg stadium op 
ongeveer dezelfde plek te hebben gestaan. 
 
Ca. 45% van het schervenmateriaal is ≤ 4 cm2, ca. 26% 
is kleiner dan 10 cm2, 22% kleiner dan 25 cm2; terwijl 
maar 5% wat groter is en meestal niet boven de 40 cm2 
reikt. De kleine scherven, ≤ 4 cm2, liggen in hezelfde 
areaal als de andere scherven, maar per vierkante-
metervak zijn er grote verschillen in de percentages 
kleine scherven ten opzichte van het totaal aantal op-
gegraven scherven; voor de vakken met meer dan 30 
scherven liggen deze tussen 17 en 75%.  
 Gebieden met meer dan 55% kleine scherven zijn 
in de zuidelijke subsite oostelijk en westelijk van de 
centrale haard te vinden en buiten de palenrechthoek 
(bijlage 4). Dit kan geïnterpreteerd worden als het 
resultaat van trampling rond de haard en als dump 
en/of trampling buiten de hut. De grote scherven lijken 
in de ‘de luwte’ van de wand te zijn geraakt en zo te 
zijn ontsnapt aan vertrapping. In de noordelijke subsite 
liggen gebieden met meer dan 55% kleine scherven 
aan de rand van de werkput, wel in de buurt van een 



 SWIFTERBANT-AARDEWERK 

 36 

haard, maar niet rond alle haarden is sprake van dit 
verschijnsel.  
 
De verspreiding van de bodems geeft ongeveer het-
zelfde beeld als de verspreiding van de grote scherven 
(bijlage 6). De verspreiding van de typen in horizonta-
le zin over de site heen lijkt willekeurig, met dien ver-
stande dat in het zuidelijk deel van de site iets meer 
sprake is van knobbelbodems op dieper niveau, wat 
ook het geval is met de verspreiding van de grote 
scherven. Vaak wordt een groepje bodems bij elkaar 
gevonden. Dit verschijnsel, in combinatie met de ver-
spreiding van de grote scherven, zou er op kunnen dui-
den dat er potten zijn achtergelaten, waarna ze in ver-
val raakten. De grond werd opgehoogd met bundels 
riet en andere planten waardoor de scherven begraven 
raakten. In enkele gevallen waar bodem en potscher-
ven van een pot uit verschillende vondstnummers be-
staan, is geconstateerd dat de bodemscherven op een 
iets hoger niveau zijn aangetroffen dan de randscher-
ven, een aanwijzing misschien dat de potten op de kop 
zijn weggezet wat een logische manier is voor potten 
met een puntbodem.  
 
 
3.3  VERGELIJKING VAN DE VERSCHILLENDE 
VONDSTCATEGORIEËN OP DE VINDPLAATS S3 
 
Van Zeist & Palfenier-Vegter (1981) spreken van acti-
vity areas, die in feite gebieden zijn waarbinnen de 
vuursteen meer continu verspreid is en waarbinnen de 
vuursteenconcentraties liggen. Deze gebieden zijn 
dezelfde als die met meer dan 30 scherven per vierkan-
te meter.  
 De verspreiding van het botmateriaal komt globaal 
overeen met dat van het aardewerk met dien verstande 
dat er meer botvondsten juist buiten de hut liggen 
(bijlage 7). Opvallend is verder dat in het gebied ten 
zuidwesten van het palengebied, vrij veel bot gevon-
den is, 60–120 fragmenten per vierkante meter, maar 
minder aardewerk, namelijk 30–60 scherven per vier-
kante meter. Ook komen er geen haardjes voor in dit 
deel van de nederzetting. Dit deel is dan te beschou-
wen als een dumpzone. In de noordelijke subsite zijn 
enkele verdichtingen te zien, evenals bij het aardewerk 
op de helling naar het noordelijke topje.  
 In paragraaf 3.1 is al gesteld dat er verschil is tus-
sen dichtheid van aardewerk in de onderste niveaus ten 
opzicht van die van de bovenste niveaus; dit is ook in 
de botvondsten waar te nemen. In het centrale deel van 
de zuidelijke subsite is sprake van veel bot- en aarde-
werkvondsten, zowel in de onderste als in de bovenste 
niveaus. In alle bewoningsfasen is gebruik gemaakt 

van deze hoge plek. Vakken met veel botvondsten 
alleen in de onderste niveaus zijn te vinden in het zui-
den, in de vakken I–V/19–20. Vakken met veel aarde-
werkvondsten in de onderste niveaus zijn te vinden ten 
zuidwesten van het haardencomplex: de vakken V–
VII/13–16 en verder ten zuiden van het noordelijke 
topje. 
 
Bij de verspreiding van de zaden en – verkoolde – 
graankorrels valt op dat concentraties zowel buiten als 
binnen de vuursteengebieden vallen. Ook de zaden 
vertegenwoordigen menselijke activiteiten en geen 
natuurlijke processen vanwege hun patchy distribution 
(Van Zeist & Palfenier-Vegter, 1981). Vooral op de 
diepere niveaus zijn graanconcentraties aangetroffen 
terwijl er op grond van de vuursteenverspreiding niet 
van een activity area kan worden gesproken. In de 
onderste opgravingniveaus H–K worden grotere hoe-
veelheden graan buiten de hut aangetroffen richting 
kreek (de vakken XII–XIII/14–15, met totaal 157 kor-
rels), richting kom (VIII/21–23, met totaal 265 korrels) 
en ten noordwesten van de hut (XVI/23–25,XIV–
XV/23, XIII/22, met totaal 628 korrels). In de hogere 
niveaus F–G zijn er ook graanconcentraties in de hut te 
vinden, in de noordwesthoek (XI/21–22 en XII/21, met 
totaal 139 korrels) en bij de centrale haard (vak IX/14, 
met 39 korrels). Verder ligt het graan verspreid in alle 
richtingen of meer geconcentreerd, zoals richting kreek 
in vak XI/14 (51 korrels). In de noordelijks subsite zijn 
alleen in de hogere niveaus wat verspreide graankor-
rels gevonden. 
 In het algemeen bestaat er geen relatie tussen de 
concentraties graan en het voorkomen van haardjes en 
asplekken. Een uitzondering hierop vormt de concen-
tratie van vak VIII/21–22, niveau I, waarbij ook in het 
veld een concentratie verkoolde granen en as werd 
opgemerkt. Uit deze concentratie zijn ook de aarresten 
afkomstig (Van Zeist & Palfenier Vegter, 1981, p. 
148). Hiernaast lag een concentratie visresten. Gezien 
de verspreiding van de graankorrels is er al vanaf de 
vroegste bewoning graan verwerkt of geprepareerd 
waarbij restanten verkoolde granen buiten het centrum 
van de nederzetting werden gedumpt. Het is de vraag 
of de verkoolde graankorrels hun oorzaak vinden in 
het roosteren van graan of dat er bij het vuur graan 
gemorst is.  
 
 
3.4  VERSPREIDING VAN DE SCHERVEN VAN ÉÉN 
POT OP DE VINDPLAATS S3 
 
Wanneer breekt een pot en hoe raken de scherven dan 
verspreid? Veel kookpotten barsten tijdens het koken. 
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Eventueel worden ze gerepareerd en het is de vraag of 
ze dan nog als kookpot te gebruiken zijn; waarschijn-
lijk doen ze dan dienst als voorraadpot. Als een pot 
tijdens het gebruik stuk valt, kunnen de scherven uit-
eenspatten over een afstand van een meter of meer. 
Sommige scherven zijn misschien hergebruikt. Door 
schoonvegen en betreden raken scherven verder ver-
spreid. Als een hut verlaten wordt met achterlating van 
potten die bij terugkomst weer gebruikt zullen worden, 
kan de pot barsten of breken doordat er iets op valt, of 
doordat er een beest tegenaan loopt. De scherven kun-
nen dan bij elkaar blijven liggen en begraven raken 
voordat er opnieuw een woonniveau gevormd wordt. 
Door graafwerkzaamheden kunnen ze eventueel weer 
verspreid raken. 
 Omdat de meeste potten voor het grootste deel 
onversierd en van eenzelfde grauwe makelij zijn, is in 
het algemeen niet te herkennen welke scherven bij 
elkaar horen en van dezelfde pot afkomstig zijn. Al-
leen op grond van bijzondere kenmerken kunnen 
scherven tot eenzelfde pot gerekend worden. Deze 
kenmerken zijn bijvoorbeeld een uitzonderlijke versie-
ring als ruwing of nagelindrukken, een bepaalde kwali-
teit en afwerking met veegsporen of afdrukken van 
gras of vlechtwerk, een speciale magering als veel 
zand, wittige leembrokjes of specifiek gesteentegruis. 
In sommige gevallen waren er uitzonderlijke aankoek-
sels waardoor scherven van één pot herkend werden. 
Soms passen de scherven niet daadwerkelijk maar lijkt 
het vrijwel zeker dat ze tot dezelfde pot behoren. Om-
dat het om handwerk gaat, kunnen de vorm van de 
rand en bijvoorbeeld de wanddikte van eenzelfde pot 
variëren.  
 Bij het bekijken en beschrijven van de scherven 
zijn de vondstnummers van de zuidelijke werkput 
(strook I–XVI) eerst per vak van een vierkante meter 
gerangschikt, zodat scherven die bij elkaar in de buurt 
lagen ook vlak na elkaar bekeken zijn. De scherven 
van de noordelijke werkput zijn op volgorde van 
vondstnummer bekeken, wat het herkennen van scher-
ven van dezelfde pot moeilijker maakt.  
 In ca. 275 gevallen is sprake van scherven die van 
eenzelfde pot afkomstig zijn, variërend van ca. 80 
verschillende vondstnummers tot slechts twee scher-
ven, die één vondstnummer verschillen en naast elkaar 
zijn gevonden, waarbij soms zelfs sprake is van een 
verse breuk. In het meest extreme geval is er tussen 
passende scherven een verschil van zo’n 30 000 num-
mers: nr. 19137, vak X/20/F past aan nr. 52135, vak 
XVII/20/G.  
 
De verticale verspreiding van scherven van één pot die 
een meter of minder van elkaar liggen, bedraagt 0–40 

cm bij niet-passende scherven, maar gemiddeld is dit 9 
cm. In 22 gevallen bedraagt dit verschil meer dan 10 
cm en 20 keer zelfs meer dan 20 cm. Bij passende 
scherven is slechts vier maal een niveauverschil van 
meer dan 10 cm waargenomen, tot een maximum van 
28 cm. Een enkele maal worden ook verticaal scherven 
van eenzelfde pot zowel boven als onder een relatief 
legere zone aangetroffen. Ogenschijnlijk stratigrafisch 
gescheiden lagen worden zo met elkaar verbonden. 
Scherven kennen kennelijk een verticale verplaatsing 
waarbij ze naar beneden migreren in oudere woonla-
gen. Anderzijds kunnen door graafactiviteiten ook 
scherven van een ouder niveau omhoog gewoeld zijn. 
 De scherven van één pot kunnen uit verschillende 
opgravingsniveaus afkomstig zijn. Een eerste voor-
beeld: bij een serie passende scherven met een abso-
luut niveauverschil van 27 cm is één scherf afkomstig 
van niveau G, één van niveau H en twee van niveau I. 
Van de niet-passende scherven van deze pot is een 
verspoelde scherf afkomstig uit niveau F en komen 
twee scherven uit niveau H. Een tweede voorbeeld: 
van een passende serie scherven met een absoluut 
niveauverschil van 28 cm zijn vier afkomstig van ni-
veau F, vijf van niveau G, twee van niveau H, één van 
niveau I en één van de helling naar de kreek toe. Ten 
derde: van de pot van fig. 11:c waartoe 56 scherven 
behoren, komen drie scherven uit niveau F, drie uit 
niveau G, 48 uit niveau H/I, één uit niveau K op de 
helling naar de kreek en één uit niveau K op de helling 
naar de kom. De verticale spreiding van deze serie 
binnen een metervak van niet-passende scherven be-
draagt 35 cm. Dit betekent dat niet alle scherven uit 
één opgravingsniveau tot dezelfde bewoningsfase 
hoeven te behoren en dat we aan de stratigrafie slechts 
globaal distincte chronologische betekenis mogen 
toekennen. 
 De scherven van de geruwde pot uit de zijkreek  
(fig. 20:c) zijn verspreid over een niveauverschil van 
maximaal 80 cm; de onderste scherven liggen meer op 
de bodem van de kreek, de bovenste scherven liggen 
meer in de vulling van dichtgeslibde klei boven uit de 
kreekvulling. Eén scherf komt uit de vindplaats zelf 
van de noordhelling van de noordelijke subsite uit 
niveau F, dus boven uit de vondstlaag. De kreek moet 
in een snel tempo zijn dichtgeslibd. Bij passende 
scherven uit deze kreekvulling bedraagt het niveauver-
schil 44 cm. 
 
De gevonden horizontale verspreiding van scherven 
van één pot kan meer dan 20 m bedragen, maar is in de 
regel maar enkele meters of minder. Bij werkelijk 
passende scherven is deze slechts in vier gevallen meer 
dan 5 m, waarvan éénmaal 17 m. Bij niet-passende 
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scherven van eenzelfde pot is 18 keer een grote ho-
rizontale verspreiding waargenomen: in zes gevallen 
5–10 m, negen keer 10–20 m, en drie keer meer dan 20 
m met een maximum van 30 m. 
 Bij de afstand van 17 m bij de passende scherven 
gaat het om een scherf uit de werkput S5, de opgraving 
in de kreek, die aan een scherf uit de site zelf (S3) past. 
De scherf uit de kreek ligt iets boven de bodem daar-
van in de laag die met het bovenste niveau F van de 
site in verbinding staat. Het gaat om een randfragment 
van uitzonderlijke kwaliteit, met een goed afgewerkt 
oppervlak, een egaal, zwart, glanzende binnenwand en 
versierd met indrukken bij de rand en indrukjes bo-
venop de rand (fig. 20:e). In de site zelf zijn twee pas-
sende scherven – met een spreiding van ca. 1,5 m – en 
twee niet-passende scherven – met een spreiding van 
7,5 m – gevonden. Bij deze randscherven zijn geruwde 
wandscherven gevonden, van dezelfde kwaliteit, kleur, 
afwerking en magering die waarschijnlijk van dezelfde 
pot afkomstig zijn. De maximale verspreiding van 
bijbehorende, geruwde scherven, bedraagt 12,50 m. 
Ook in de kreekvulling, uit redeposited materiaal, zijn 
twee van dergelijke geruwde scherven gevonden. 
Daarmee wordt de maximale verspreiding 26 m. 
 Valt er een patroon te ontdekken in de verspreiding 
van de scherven van één pot? Soms zijn scherven uit 
verschillende scherfconcentraties afkomstig. De bo-
vengenoemde pot lijkt bij de centrale haard in vak X–
XI/17–18 te zijn stukgevallen, waarna scherven zowel 
langs de helling naar de kom als naar het noorden zijn 
verplaatst, terwijl ook scherven in de kreek zijn te-
rechtgekomen. Een pot die is opgebouwd uit kleirol-
letjes (fig. 16:a) is eveneens bij deze haard stukge-
vallen en naar verschillende richtingen verspreid ge-
raakt. Van beide potten liggen er zowel scherven bin-
nen de palenconfiguratie als erbuiten. De pot met kerf-
jes op de rand en kleine putjes op de schouder (fig. 
14:d) is op de zuidhelling van de noordelijke subsite 
stukgevallen bij een haard in vak XXIV/21/H–I en de 
scherven zijn naar alle kanten verspreid geraakt.  
 Scherven van twee (of toch één?) geruwde potten 
worden zowel op de helling naar het zuidelijke topje 
als op de helling naar het noordelijke topje gevonden. 
Een deel van de gebroken pot lijkt een eind verderop 
gegooid te zijn, daarna zijn de twee delen verder ver-
gruisd en verspreid geraakt.  
 Van de 56 – merendeels niet-passende – scherven 
van fig. 11:c ligt een deel (24 scherven) op de noord-
helling van de zuidelijke subsite in de vakken XVI–
XVIII/19–20 en een tweede deel (16 scherven) met 
wat grotere fragmenten met het bodemstuk en enkele 
randscherven op de zuidhelling van de noordelijke 
subsite in de vakken XXVI–XXVI/18–20. Hiertussen 

liggen de overige scherven verspreid, terwijl er enkele 
naar de kreek en naar de kom toe en in noordelijke 
richting zijn verplaatst. De maximale afstand tussen de 
scherven van deze pot bedraagt 23 m. Het lijkt erop dat 
na het stukvallen een groot gedeelte op de noordhel-
ling van het zuidelijke topje is blijven liggen, waarna 
de scherven vergruisde en verspreid raakte. Een ander 
gedeelte is onder het noordelijke topje terecht geko-
men, waar het in wat minder kleine scherven uiteen is 
gevallen. De scherfcomposities laten zien dat de hele 
vondstconcentratie op distincte tijdstippen open erf is 
geweest.  
 
 
3.5  HORIZONTALE VERSPREIDING VAN DE 
VONDSTEN OP DE OEVERWALVINDPLAATS S2 
 
De mate van vertrapping en de grootte van de scherven 
van de vindplaats S2 zijn vergelijkbaar met die van S3. 
Er zijn drie gebieden met meer dan 40 scherven per 
vierkante meter, incidenteel meer dan 80 scherven per 
vierkante meter, in het midden van de site (bijlage 9)  
 De verspreiding van scherven van één pot bedraagt 
maximaal 3,5 m voor passende scherven en 12,5 m van 
scherven die zeer waarschijnlijk tot dezelfde pot beho-
ren. Verticaal bedraagt het niveauverschil maximaal 16 
cm bij scherven die dicht bij elkaar in de buurt liggen. 
De meest noordelijke concentratie ligt in de werkput-
ten van de eerste jaren, toen bij de vondsregistratie wel 
is aangetekend waar scherven gevonden werden, maar 
waarbij geen vondstnummer is gegeven zodat de indi-
viduele vondsten niet meer op de kaart zijn te plotten. 
Er zijn geen potten die scherven in de verschillende 
concentraties hebben. Vlak naast het palenrijtje is ken-
nelijk een pot stukgevallen, waarvan de scherven niet 
meer verspreid zijn geraakt, op een klein randscherfje 
na, dat 12,5 m meer naar het zuidwesten lag (bijlage 9).  
 Er zijn niet veel botten gevonden in de vindplaats 
S2; de meeste vakken leverden minder dan 10 bot-
vondsten. Bescheiden concentraties met 10–20 bot-
vondsten per vierkante meter, maximaal 34, bevonden 
zich in het middelste schervengebied ten oosten en 
westen van graf V/VI, ten oosten van het middelste 
schervengebied, tussen het middelste en het zuidelijke 
gebied en ten zuiden van het laatste, op het hoogste 
punt van de oeverwal. In de verspreiding van de ver-
schillende vuursteentypen zijn geen concentraties te 
ontdekken. Slechts twee kleine concentraties van ker-
nen zijn waargenomen in en rond vak 46/38 aan de 
zuidkant van het middelste schervengebied en in en 
rond vak 36/35, tussen het middelste schervengebied 
en het palenrijtje (Deckers, 1979).  
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 Men heeft min of meer in drie gebieden bewo-
ningsactiviteiten gehad. Het valt niet te zeggen of deze 
gebieden gelijktijdig gebruikt zijn of na elkaar. Mijns 
inziens vertegenwoordigen de begravingen een iets 
oudere fase. Als de datering evenwel te oud is uitge-
vallen en sprake is van gelijktijdigheid, dan was het 
gebruikelijk de doden temidden van de intensief be-
woonde gebieden te begraven (zie paragraaf 2.2). Dit 
zou betekenen dat ten tijde van de bewoning op de 
meer zuidelijke gebieden niemand meer is doodgegaan. 
Een andere mogelijkheid is eventueel dat men de do-
den vanuit het zuidelijk gebied in het noordelijk gebied 
heeft begraven, waar in een eerdere fase al bewoning 
is geweest waardoor de cultuurlaag is gevormd, maar 
dan zou er toch een insteek te zien moeten zijn ge-
weest. Ten tijde van de bewoning op S3 is dan óf nie-
mand doodgegaan óf men heeft daar niet de gewoonte 
gehad de doden op het nederzettingsterrein te begraven, 
maar elders. 

3.6  HORIZONTALE VERSPREIDING OP DE  
RIVIERDUINVINDPLAATSEN S11 EN S61 
 
De vindplaats S11 
Op kavel H34 is in de vindplaats S11 een werkput van 
15 x 35 m gegraven op een kleine verhoging aan het 
noordoosteinde van het rivierduin. Het bodemprofiel 
van het duinzand was daar grotendeels nog aanwezig. 
Alleen op het hoogste deel was iets van de A1-horizon 
geërodeerd. 
 In totaal zijn ca. 15 000 vondsten gedaan die over 
het hele gebied verspreid liggen: voornamelijk vuur-
steen (ca. 7 000) en houtskool met daarnaast slechts 
283 scherven en een enkel botfragmentje. Aan grond-
sporen zijn veel kuilen en haardjes gevonden en één 
graf met skeletresten. De haardjes waren in de boven-
ste bodemhorizonten niet zichtbaar door uitloging van 
het zand. De vondsten werden bovenin de A-horizon 
tot onderin de B-horizon aangetroffen. In sommige 
delen is de diepte van de vondsten groter dan in andere 
delen. Daar wordt het aardewerk alleen in de hogere 
lagen gevonden (Whallon & Price, 1976: p. 226). Het 
hoogste punt van het duinzand ligt op ca. 5,0 m –NAP 
en het laagste punt op de helling ligt op ca. 5,80 m 
–NAP, niveaus die vergelijkbaar zijn met die van S61. 
 Van de 283 scherven heeft meer dan de helft (64 %) 
een oppervlakte van 4 cm2 of minder. De overige 
scherven zijn 5 tot 40 cm2 groot (gemiddeld 9,5 cm2), 
met een enkele uitzondering zoals een potfragment 

Figuur 6: Vindplaats S11, verspreiding van scherven.  
Tekening: J.P. de Roever. H.R. Reinders & J.H. Zwier  
(uit: De Roever, 1986: fig.4). 
1: dunwandige scherven, magering: steengruis en/of zand. 
2: dun-dikwandige scherven en een groter fragment (128 cm2), 
magering: voornamelijk organisch, behorend tot één pot. 
3: dikwandige, passende scherven, magering: voornamelijk  
grof organisch. 
4: dikwandige scherven en groot potfragment (460 cm2),  
magering: zand en chamotte. 
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(rand-buik) met een grootte van 460 cm2 (fig. 25:j). Dit 
fragment bestaat weliswaar uit 35 scherven, maar die 
lagen op één plek en hebben dus één vondstnummer.  
 In het patroon van de verspreiding zijn vijf concen-
traties te zien (fig. 6). In het rechter deel van de werk-
put, op de helling van het duin, ligt een concentratie (A) 
met scherven afkomstig van één pot (fig. 25:k). Meer 
naar boven, op de top van het duin ligt een kleine 
concentratie (B), in het midden van de werkput een 
concentratie (C) en op de andere helling een concen-
tratie (D), waarin zich het bovengenoemde grote frag-
ment (fig. 25:j) bevindt, en aan de rand van de werkput 
een deel van een concentratie (E). De kleine scherfjes 
(≤ 4 cm2) liggen min of meer tussen de grotere en heb-
ben geen andere verspreiding; deze zijn in fig. 6 
weggelaten (De Roever, 1986: figuur 3). Wel bevat de 
ene concentratie meer kleine scherven dan de andere:  
 
concentratie A:  47 grote en 42 kleine scherven (= 47%) 
concentratie B:  5 grote en 23 kleine scherven (= 82%) 
concentratie C:  28 grote en 68 kleine scherven (= 70%) 
concentratie D:  10 grote en 21 kleine scherven (= 68%) 
concentratie E:  9 grote en 18 kleine scherven (= 67%) 
 
Als we het grote fragment van fig. 25:j uit concentratie 
D wel als 35 scherven rekenen worden de getallen 
anders: 45 grote en 21 kleine scherven (32%). Concen-
tratie B ligt op het hoogste deel van de werkput en is 
daarom het meest vergruisd, een verschijnsel dat we 
ook op S61 tegenkomen. 
 
Het is de vraag waarom het ene fragment als een ge-
heel in de grond bewaard is gebleven en niet verspreid 
is geraakt zoals de andere. Hiervoor zouden de vol-
gende verklaringen kunnen worden gegeven:  
– de pot is in een latere periode stukgevallen, in twee 
delen, waarvan het bodemgedeelte nog bruikbaar was 
en is meegenomen. Er is minder overheen gelopen 
omdat het gebied daarna begroeid raakte met veen, 
– tijdens de bewoning werd hier minder gelopen 
omdat het in een andersoortig activiteitengebied lag, 
– de pot is van een betere kwaliteit aardewerk, 
– de pot is met een andere – rituele – functie achter-
gelaten en er is niet veel meer overheen gelopen. 
 Het kaartbeeld gaat er heel anders uitzien als het 
grote fragment uit concentratie D (de grote ster op fig. 
6) zou zijn vergruisd en verspreid geraakt zoals de 
scherven van de pot van concentratie A. Deze ene ster 
die een potfragment van 460 cm2 voorstelt, zou dan 
vervangen worden door ca. 50 stippen. Als de ca. 50 
scherven van de pot van figuur 25:k met een gezamen-
lijk manteloppervlak van 605 cm2 niet op deze manier 
verspreid waren geraakt, maar als één fragment be-

waard waren gebleven, zou er geen sprake zijn ge-
weest van een concentratie A (De Roever, 1986: fig. 7, 
8). 
 In feite gaat het hier om ca. negen potten (zie para-
graaf 4.5). Eén is stukgevallen en verspreid geraakt in 
contratie A en C, één pot is in concentratie D in de 
grond terecht gekomen en daar voor een groot deel als 
een geheel blijven liggen. Verder zijn er in concentra-
tie D–E scherven van nog vier andere potten bewaard 
bebleven en in concentratie C van nog drie andere.  
 Opmerkelijk is dat er eigenlijk geen verschil be-
staat in verspreiding van vuursteen en aardewerk en 
haardjes (Whallon, mond. med.); alleen de aantallen 
aardewerk en vuursteenvondsten verschillen nogal. 
Wel lijkt, zoals boven vermeld, het voorkomen van 
aardewerk beperkt tot het bovenste deel van de cul-
tuurlaag. Er is sprake van bewoning in verschillende 
fasen (paragraaf 1.6). De ’homogene’ verspreiding van 
de vondsten en de features zal zijn oorzaak hebben in 
een gunstige topografische plek die door de eeuwen 
heen aantrekkelijk was voor bewoning. Een discussie-
punt is verder geweest dat de haardjes niet door jonge-
re haardjes zijn doorsneden, wat te verwachten is bij 
bewoning in verschillende fasen. Waarschijnlijk heeft 
men in de jongere perioden geen kuilen meer gegraven 
om vuur aan te leggen, waardoor deze niet gedateerd 
zijn met houtskool afkomstig uit de haardkuilen. Dan 
is het de vraag of in jongere fase(n) de aard van 
de ’bewoning’ dezelfde is geweest. Deze hogere duin-
topjes kunnen zijn bezocht om andere redenen: een 
vlucht voor hoge waterstanden, alleen voor een begra-
ving of ander ritueel, of voor een zeer kortstondige 
(jacht?)activiteit. 
 
De vindplaats S61 
De hoeveelheid scherven van de vindplaats S61, kavel 
G76, ligt in dezelfde orde van grootte als die van S11, 
maar de oppervlakte van deze vindplaats is veel klei-
ner. Van S61 is slechts een strook van 3 x 14 m opge-
graven. Het duin is in een aantal fasen bewoond ge-
weest (zie paragraaf 1.6). Het merendeel van het aar-
dewerk is gevonden in de bovenste lagen van het duin, 
op de helling in het noordelijke deel van de werkput.  
 Er zijn in het lagere noordelijk deel eventueel vier 
concentraties van scherven te onderscheiden met resp. 
32, 23, 31 en 18 scherven > 4 cm2. De maximale af-
stand van passende scherven bedraagt 2 m en die van 
niet-passende scherven van één pot 6 m. Bij deze af-
stand van 6 m is er sprake van scherven uit twee con-
centraties. Hellingopwaarts, meer naar het zuiden, 
bevindt zich een vrij leeg gebied, een concentratie van 
17 scherven en één van 11 scherven op het hoogste 
deel. De kleine scherfjes liggen rond en tussen de gro-
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tere en hebben geen andere verspreiding. Wel is er 
verschil in scherfgrootte tussen het lage noordelijke 
gebied en het hogere zuidelijke gebied: de gemiddelde 
scherfgrootte van de scherven > 4 cm2 is respectieve-
lijk 31 en 11 cm2. In het lage gebied is het aantal grote-
re scherven ongeveer drie maal zo groot als het aantal 
kleine scherfjes, terwijl in het hogere gebied ongeveer 
evenveel grote als kleine scherfjes zijn. Er is sprake 
van negen tot vijftien potten. 
 
 
3.7  WAT VERTELT DE VERSPREIDING VAN DE 
VONDSTEN? 
 
Er is een duidelijk verschil in de hoeveelheid aarde-
werk van de vindplaatsen op de oeverwallen en de 
vindplaatsen op de rivierduinen. Op de oeverwallen is 
veel aardewerk als kookpot gebruikt; het was een ge-
woon gebruiksgoed en er lijkt sprake te zijn van basis-
kampen met complete huishoudens. Op de rivierduinen 
lijken aardewerken potten een minder gangbaar ge-
bruiksvoorwerp te zijn geweest. Basiskampen zullen er 
op de rivierduinen in de oudere fase wel geweest zijn 
en mogelijk behoort een enkel stuk aardewerk als ’een 
bijzonder item’ bij deze fase. De bewoning van de 
duinen in de jongere fase, die gelijktijdig valt met de 
bewoning op de oeverwallen, is echter minder inten-
sief geweest. De nederzettingen moeten een andere 
functie hebben gehad en de duinen lijken alleen voor 
speciale doeleinden bezocht.  
 De wijze van opgraven, waarbij alle vondsten drie-
dimensionaal zijn ingemeten, had met name tot doel 
om aan de hand van de verspreidingskaarten van de 
vondsten, in relatie tot structuren, inzicht te krijgen in 
het ruimtegebruik binnen de site en daarmee in de aard 
van de bewoning en de organisatie van de lokale ge-
meenschap. Door de complexiteit van de nederzet-
tingslaag van S3 was het niet mogelijk om versprei-
dingskaarten van de verschillende fasen te maken. 
 De gelaagde structuur van de cultuurlaag van de 
vindplaats S3 is een aanwijzing voor een niet-per-
manente bewoning. De gelaagdheid duidt erop dat de 
oeverwal geregeld overstroomde. Waar nodig – van-
wege een vochtige ondergrond? – is het oppervlak op-
gehoogd met riet en plantenbundels. De hoeveelheid 
vondsten is in de diepere niveaus, in het min of meer 
gelaagde pakket, gering door snelle opslibbing en/of 
minder intensieve bewoning. We veronderstellen dat 
deze plek in de beginfase alleen zo nu en dan en be-
trekkelijk kortstondig is gebruikt voor visvangst of 
jacht. Gezien de verspreiding van de graankorrels is er 
al vanaf de vroegste bewoning graan verwerkt of ge-
prepareerd (zie paragraaf 3.3). Het is niet duidelijk of 

dat ter plekke is verbouwd of aangevoerd (zie para-
graaf 1.4). 
 Naar boven toe verandert het karakter van de ne-
derzetting en wordt de bewoning intensiever, semi-
permanent?  De verspreidingskaart van alle vondsten –
tezamen met de algemene vondstkarakteristieken – 
maakt het duidelijk dat er geen sprake is van een 
(meervoudig gebruikt) kortstondig jachtkamp, maar 
van een basisnederzetting. Een stabiel element in de 
jongere bewoningsperiode is een rechthoekige struc-
tuur geweest, in het zuidelijk deel van de woonplaats, 
met een centrale haard daarbinnen. Dit is een aantoon-
baar permanente structuur die geruime tijd (vele jaren, 
decennia?) moet hebben bestaan en ook zijn neerslag 
heeft in de vondstpatronen. Op basis van de zoölogi-
sche en fysisch anthropologische gegevens valt te 
concluderen dat hier kennelijk complete huishoudens 
gedurende het voorjaar, zomer en herfts hebben ge-
woond. Mogelijk is de site ’s winters af en toe wel als 
kortstondig jachtkamp gebruikt (Zeiler, 1997). Telkens 
bij terugkeer na de winter werden de haard en het on-
derkomen gerepareerd. Een deel van het aardewerk 
kan daar zijn achtergelaten om bij terugkeer opnieuw 
te gebruiken. Een ander deel kan bij de omzwervingen 
zijn meegenomen. Aangezien aardewerk nogal zwaar 
is, lijkt vervoer per boot het meest voor de hand te 
liggen.  
 In het noordelijk deel van de site heeft mogelijk 
een tweede, vergelijkbare eenheid gelegen, maar deze 
is helaas partieel opgegraven en daardoor moeilijk te 
specificiëren. In elk geval hebben er buiten de perma-
nente hut ook activiteiten plaatsgevonden rond haard-
plaatsen, die niet werden vernieuwd. Er zijn geen aan-
wijzingen over de exacte hutgrootte, aantallen hutten 
en/of abri’s die tegelijkertijd in gebruik zijn geweest of 
over verbindingspaden. 
 Ook op de vindplaats S2 lijkt geen sprake te zijn 
van permanente bewoning. Een enkele aanwijzing 
voor onderbreking in de bewoning is de steriele klei-
laag die de cultuurlaag in tweeën splitst op de helling 
naar de kom (Van der Waals, 1977: p. 7, fig. 5). Ver-
der duidt de doorsnijding van enkele graven er ook op 
dat van een aantal fasen sprake is.  
 
Dankzij de driedimensionale vondstopmeting is de 
verspreiding van scherven van één pot te achterhalen. 
Scherven van eenzelfde pot kunnen over een afstand 
van 20 tot 30 m verspreid zijn geraakt, maar liggen 
veelal in elkaars nabijheid. De wijze van registreren 
echter, waarbij ieder scherfje, hoe klein ook, als indi-
vidu in een zakje is gedaan, een vondstnummer krijgt 
en op volgorde van vondstnummer wordt opgeborgen, 
is niet bevorderlijk voor het herkennen van scherven 
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van één pot bij dit spaarzaam versierde aardewerk, 
zeker niet als er over een groot vlak gegraven wordt, 
waardoor opeenvolgende vondstnummers ver uit el-
kaar kunnen liggen. Het is voor dit doel beter scherven 
die in elkaars nabijheid worden gevonden, zowel in 
horizontale zin als in verticale zin, bij elkaar te houden. 
Tenzij scherven duidelijk geassocieerd zijn met een 
grondspoor is het beter ze per vierkante meter en per 

niveau van 10 cm te verzamelen. Daarbij moet in acht 
genomen worden dat te S3 in verticale zin scherven 
van eenzelfde pot tot een niveauverschil van 40 cm 
verspreid kunnen raken, zodat scherven van eenzelfde 
pot soms zowel in het bovenste als in het onderste 
niveau te vinden zijn. Bij het dateren van een bepaalde 
nederzettingslaag dient men hiermee rekening te hou-
den.  
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4   Het aardewerk van de Swifterbant-sites  

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

– verhuizen de makers/maaksters van groep/huis-
houden en passen ze zich dan aan aan de normen van 
de nieuwe omgeving of behouden ze hun eigen tradi-
tie? 
– waarom is aardewerk versierd, heeft het een sym-
bolische betekenis of is het afhankelijk van de fantasie 
en creativiteit van de maker? 
– welke zijn de normen waaraan het aardewerk moet 
voldoen en mag daar van ‘de maatschappij’ vanaf 
geweken worden? 
– wordt aardewerk binnen de nederzetting en tussen 
de nederzettingen verhandeld, en over welke afstand 
wordt dat dan vervoerd? 
Veel van bovenstaande vragen zijn in het algemeen 
aan de hand van het schervenmateriaal van nederzet-
tingen niet te beantwoorden. Zo er al aardewerk aan-
gewezen kan worden als ‘handelsproduct’, valt niet te 
zeggen of hiermee handel, ruil, status, relaties of 
bruidsschat gemoeid waren.  
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van het aarde-
werk van alle vindplaatsen bij Swifterbant gegeven, 
waarbij de vindplaatsen op de oeverwallen, met name 
S3, het meest beeldbepalend zijn vanwege de grote 
hoeveelheid scherven aldaar. Na een algemene karak-
teristiek van het aardewerk zal eerst worden ingegaan 
op de maakwijze en de functie van het aardewerk van 
de vindplaats S3. Dit geldt in het algemeen ook voor 
het aardewerk van de overige Swifterbant-sites. Ver-
volgens wordt per site een beschrijving van het aarde-
werk gegeven en zullen de vindplaatsen onderling 
vergeleken worden. In hoofdstuk 6 en 7 zal het aarde-
werk vergeleken worden met dat van omringende cul-
turen, om inzicht te krijgen in het netwerk van contac-
ten van de Swifterbantgemeenschappen.  
 
 
4.2  ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN VAN HET 
AARDEWERK  
 
In de Swifterbant-sites van de oeverwallen zijn twee 
duidelijk te onderscheiden vormtypen: een (onversier-
de) ongeprofileerde komvorm, waarvan slechts twee 
exemplaren zijn gevonden en een klein randscherfje 
(fig. 9:a,c; 25:i), en een overgrote meerderheid van 
geprofileerde potten (zie paragraaf 4.5). Deze laatste 
categorie omvat kleine, middelgrote, grote en zeer 



SWIFTERBANT-AARDEWERK 
 

 44 

grote potten, die alle min of meer dezelfde vormvari-
anten kennen. De vormen hebben een S-vormig profiel 
met alle variaties in de S-vorm: van zeer gepro-
nonceerd tot weinig uitgesproken, van zeer vloeiend 
tot hoekig, met een hoge buik en lage hals of lage buik 
en hoge hals. De hoogte-breedte-verhouding varieert 
relatief weinig en is globaal 1:1 (fig. 7). Uitzonderlijke 
typen zijn die met een recht konische hals op convex 
lichaam (fig. 11a,b) en konische hals met aangezette 
schouder (fig. 9:d). Ook de pot van figuur 17:a waar-
van de buik als een soort richel is aangegeven, is een 
uitzonderlijk type. De bodems zijn rond, puntig of 
knobbelvormig (fig. 26).  
 Het merendeel van de potten heeft een spaarzame 
versiering van een rij, soms enkele rijen, indrukken op 
de hals of schouder, al of niet gecombineerd met in-
drukken op de rand of één of meer rijen indrukken aan 
de binnenzijde onder de rand of aan de buitenzijde 
onder de rand (zie fig. 8). De rijen indrukken bestaan 
voornamelijk uit langwerpige, druppelvormige indruk-

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

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

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

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

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

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

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

een enkele maal bestond de indruk dat de potwand met 
een ‘latje’ was geslagen om deze glad te krijgen. 
 
Het bakproces en de kwaliteit 
De potten hebben een gevlamd uiterlijk met lichte 
geelgrijze, cremekleurige tinten tot grijze, donkergrijze 
en bijna zwarte kleuren, wat wijst op het bakken in een 
open vuur met sterk wisselende bakcondities. De hitte 
van het vuur is veel minder tot de kern doorgedrongen, 
want deze is donker van kleur. Het organische materi-
aal is vaak nog in verkoolde vorm aanwezig en niet 
geheel weggebrand. Het vuur zal dan ook niet van 
lange duur geweest zijn. In hoofdstuk 5 wordt nader 
ingegaan op de hoogte van de baktemperatuur. De 
buitenkant van de scherf kan een donkere kleur bezit-
ten, terwijl in de breuk aan de buitenkant toch een licht 
randje zichtbaar is. De donkere buitenkant kan later 
ontstaan zijn door roetaanslag bij het koken. Soms is 
de scherf in doorsnee geheel donker, soms vertoont de 
breuk aan beide kanten een licht randje, wat kan bete-
kenen dat de pot met de mond naar boven is gebakken 
zodat aan de binnenkant voldoende zuurstof geweest. 
Als de pot omgekeerd staat, is er aan de binnenkant 
geen zuurstof aanwezig en wordt de binnenwand don-
ker van kleur. Ook hiervan zijn voorbeelden in het 
materiaal aanwezig. Secundair verbrande scherven 
vertonen meer rozige tot oranje tinten. 
 Er zijn verschillende kwaliteitsklassen te onder-
scheiden. Zo zijn er scherven en potfragmenten van 
een zeer harde kwaliteit, dat wil zeggen dat enige 
kracht nodig is om ze te breken. Het andere uiterste 
zijn zeer zachte en brosse scherven die gemakkelijk 
verkruimelen. Dit zijn meestal dikwandige scherven 
met veel grove, organische magering. Scherven van 
‘gewone’ kwaliteit zijn gemakkelijk breekbaar. Dit 
gaat veelal gepaard met een organische magering of 
een magering van een mengsel van organisch materiaal 
en steengruis. De afwerking is niet bijzonder. Bij 
scherven van ‘redelijke kwaliteit’ is enige kracht nodig 
om ze te breken. Scherven van een ‘goede kwaliteit’ 
zijn vaak gemagerd met steengruis en/of zand en heb-
ben een meer zorgvuldige afwerking. Omdat de scher-
ven voor deze classificatie moeten worden doorgebro-
ken, is deze niet systematisch doorgevoerd. 
 De goede kwaliteit van harde scherven kan deels 
met de magering samenhangen en deels met het bak-
proces. Naarmate de baktijd van het open vuur langer 
duurt, ontstaat een betere kwaliteit aardewerk. De vast 
te stellen kwaliteitsverschillen kunnen ook het gevolg 
zijn van uiteenlopende reacties op post-depositionele 
verwerings- en degradatieprocessen. Er bestaat geen 
verband tussen potvorm en kwaliteit (zie paragraaf 
4.4). 
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4.4  FUNCTIE VAN HET AARDEWERK VAN DE 
VINDPLAATS S3 
 
Algemeen 
In de prehistorie werd het merendeel van het aarde-
werk gemaakt voor alledaags gebruik, als ‘ser-
viesgoed’, om in te koken en voor opslag. Daarnaast 
kan aardewerk een rol spelen bij bepaalde rituelen. 
Oude (kook)potten kunnen ook secundair gebruikt zijn 
voor bijvoorbeeld het mengen van verf of voor het 
bewaren van bijvoorbeeld klei of ze kennen een herge-
bruik als voederbak voor beesten. Ook grote scherven 
of gebroken potten kunnen zijn hergebruikt.  
 De functie die het aardewerk gehad heeft, kan wor-
den bepaald aan de hand van de vormgeving, het for-
maat, gebruikssporen en de context. Aan de vorm, het 
formaat en gebruikssporen zal hieronder nader aan-
dacht worden besteed, waarbij het duidelijk wordt dat 
vrijwel alle potten van groot tot klein als kookpot zijn 
gebruikt. Over de context valt te zeggen dat het bij de 
oeverwalvindplaatsen om nederzettingen gaat, waar 
gedurende een vol seizoen complete huishoudens heb-
ben gewoond. De nederzettingen zijn herhaaldelijk 
verlaten en weer gebruikt. Het aardewerk kan dus 
geïnterpreteerd worden als voorwerpen voor dagelijks 
‘huishoudelijk’ gebruik. De enkele keren dat de neder-
zetting kort voor speciale doeleinden kan zijn bezocht, 
komt niet tot uitdrukking in het aardewerk. De aard 
van de nederzettingen op de rivierduinen is minder 
eenduidig. Deels is hier sprake van basiskampementen, 
deels van special purpose-kampementen. 
 
Vorm 
Er zijn in het aardewerk van Swifterbant zeer beperkte 
vormverschillen en er is geen functionele vormdiffe-
rentiatie zoals we die van de gelijktijdige Rössen- en 

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

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

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

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

Tabel 8. Vindplaats S3: relatie tussen formaat en technologie 
 

rand-diameter gemiddelde 
wanddikte

wanddikte magering 
steengruis/           organisch 

zand/fijn org.        en gemengd 

afwerking 
gewoon                 goed 

   totaal aantal

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

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

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

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

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

Tabel 9. Bodemtypen per niveau 
 

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

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

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



SWIFTERBANT-AARDEWERK 
 

 58 

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

 In enkele gevallen zijn zwarte vlekken op de pot-
wand geconstateerd die doen denken aan verfstrepen. 
Op een secundair verbrande scherf lijken deze op blad 
van riet. Mogelijk was er bij het bakken wat riet tegen 
het aardewerk geplakt en is de scherf daar reducerend 
gebakken, waardoor een donkere kleur is ontstaan op 
een verder wat rossige scherf. In één geval lijkt het 
alsof men met overkokende ‘pap’ heeft gespeeld, 
waardoor ‘figuren’ zijn ontstaan (foto 12). Ook 
Kampffmeier (1992: p. 218) heeft dit waargenomen en 
twijfelt of het om bewust aangebrachte verf gaat of om 
een overgekookte inhoud.  
 
Reparatiegaten 
Een aantal scherven heeft een conische doorboring die 
gemaakt is in de reeds gebakken pot (fig. 9:d, 14:f, 
15:a, 20:e). Met een vuurstenen boortje, waarvan de 
‘draairingen’ meestal duidelijk zichtbaar zijn, is een 
gat van buiten naar binnen geboord. De diameter op de 
buitenwand bedraagt 8 tot 17 mm en op de binnen-
wand 4 tot 7 mm. Het laatste stukje kan hierbij door-
gebroken zijn, zodat dit deel van het gat meer cilinder-
vormig is. Het laatste gedeelte kan ook weer wat uitlo-
pen waardoor het gat meer dubbelconisch is. Waar-
schijnlijk gaat het om reparatiegaten, aangebracht om 
een barst te krammen (zie paragraaf 4.4). Bij de pot 
van fig. 9:f en op de linker scherf van foto 10 bevindt 
zich zo’n reparatiegat naast een onvoltooid gat; waar-
schijnlijk heeft men de boring gestaakt omdat men op 
een steentje van de magering stootte. 
 
Chronologische differentiatie 
Vrijwel alle versieringselementen komen zowel in de 
bovenste als in de onderste niveaus in de nederzetting 
voor. Een uitzondering hierop zijn de scherven met 
ruwing en een vlakdekkende versiering van indrukken 
op de wand. Deze zijn voornamelijk afkomstig van 
niveau F, terwijl slechts enkele in niveau G zijn ge-
vonden en één in niveau H. Van één fragment (fig. 
20:e) zijn ook scherven gevonden op de helling van de 
kreek, wat op een jongere bewoningsfase duidt. Het 
andere grote fragment (fig. 20:c) is afkomstig uit de 
opvulling van de zijkreek. De geruwde potten en pot-
ten met wandversiering zijn te beschouwen als een 
jonger type aardewerk. 
 Van de scherven met een rij indrukken onder de 
rand op de buitenwand zijn 25 stuks afkomstig uit 
niveau F/G en slechts zes uit de onderste niveaus H/I. 
Ook dit versieringselement kan op grond hiervan als 
jonger element gezien worden (zie paragraaf 4.8.2; 
tabel 14).  
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niet noodzakelijk dat al het aardewerk van de duinsites 
uit deze periode stamt. Daarvoor is de steekproef te 
klein en de associatie van het materiaal te open. Een 
deel kan jonger zijn, maar niet later dan het moment 
waarop het duin geheel overgroeid raakt met veen, ca. 
3800 cal BC. Ook kan een deel ouder zijn, zoals een 
pot van S11 (fig. 25:j) die typologisch vergelijkbaar is 
met de pot die bij Bronneger is gevonden en gedateerd 
is op 4800–4600 cal BC (zie paragraaf 6.1). Daterin-
gen voor aardewerk rond 5300–5100 cal BC zijn ech-
ter onwaarschijnlijk, omdat dan ook de werkput van 
S24 aardewerkvondsten had moeten opleveren. Gezien 
de afdekking van materiaal op de duinhelling door 
veen moet de bewoning aldaar namelijk dateren van 
vóór 5050 cal BC. 
 Van vier scherven van de vindplaats S11 is de or-
ganische component van de klei waaruit de potten zijn 
gemaakt, gedateerd. Door de aard daarvan zijn de uit-
komsten echter geen betrouwbare maat voor de ouder-
dom van het aardewerk (De Atley, 1980). De uitkom-
sten laten een grote spreiding zien, van 5470–5300 tot 
4620–4360 cal BC, terwijl enkele uitschieters buiten 
deze range het gevolg lijken te zijn van fouten in de 
monsterbereiding (Hogestein & Peeters, 1996). Twee 
dateringen van een scherfje – het typerende, dunwan-
dige materiaal van het riverduinaardewerk – uit con-
centratie E aan de rand van de opgraving, liggen op 
4620–4360 cal BC en 4220–3790 cal BC. Deze laatste 
datering zou fout zou zijn vanwege de foutieve mon-
sterbereiding (UtC 1225/957; Hogestein & Peeters, 
1996).  
 De dateringen van de organische component van 
twee scherven die 2 m van elkaar liggen en waar-
schijnlijk beide tot de eerste pot behoren (zie onder; fig. 
25:k), verschillen aanzienlijk. De eerste scherf, met 
vijf dateringen, leverde de onbetrouwbare datering van 
6680–6450 cal BC op en vier dateringen tussen 5310–
4850 en 4910–4620 cal BC (UtC 958/959/1092/1093). 
De andere scherf, met drie dateringen, heeft een onbe-

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

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

 aantallen scherven     
concentratie categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4 totaal
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––
A – – 47   (= 1e pot) – 47
B 5 – – – 5
C 7 6   (= 4e pot) 13   (= 1e pot?) 2  (= 2e pot?) 28
D 3   (= 3e pot) – – 1   (= 2e pot) 9
 5    
E 9 – – – 9
     
totaal 29 6 60 3 98

 



SWIFTERBANT-AARDEWERK 
 

 62 

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

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

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

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

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

 

 S21 S22–23 
 –––––– –––––– 
onversierde randscherven – 17 
kerfjes op de rand 1 5 
1 à 2 rijen verticale nagelindrukken onder de rand – 3 
idem, op hals of schouder/wand – 11 
1 of meer rijen ± ronde indrukken op hals of schouder 2 1 
een rij druppelvormige indrukken, hals – 1 
verspreide nagelindrukken op de wand – 2 
verspreide ronde indrukken op de wand – 2 
duim–vingertopindrukken op de wand – 1 pot?   (37 scherven) 
geruwd op de wand – 1 pot?  (32 scherven) 
langgerekt knobbeltje 1 – 
conische reparatiegaten – 2 

 



4  HET AARDEWERK VAN DE SWIFTERBANT-SITES 

 65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
geheel strook XII

rand-buik-
fragmenten geheel strook XII

rand-buik-
fragmenten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 16b. Percentages van de mageringscategorieën 
 

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

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

15 17 28 14 18 16 18

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

108 51 58 12 166 63 229

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

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

Tabel 16c. Percentages van de mageringscategorieën per wanddikte 

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

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

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

 
aantal gemeten scherven

 gemiddelde
wanddikte

rand/vers. (1)

gemiddelde
wanddikte

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

aantal 
opgegraven 

scherven

%
kleine 

scherven
opgegraven 

areaal
scherven
per m3 

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

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

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

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

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

vindplaats         S3 
 boven onder

S3
geheel

S5
kreek zijkreek

S2 S51 S22–23 S61

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

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

S3
geheel

S5
kreek zijkreek

S2 S51 S22–23 S61

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

N 606 274 880 35 31 205 22 21 13

 



SWIFTERBANT-AARDEWERK 
 

 78 

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

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

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



SWIFTERBANT-AARDEWERK 

 84 

Figuur 13: Vindplaats S3, oeverwal: versiering van indrukken binnen bij de rand  
en op de hals/schouder en een bijzodere versiering van gekruiste groeven, schaal 3:10. 
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Figuur 14:  
Vindplaats S3, oeverwal: enkele potten met punt- of knobbelbodem en versierde scherven, schaal 3:10. 

d
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Figuur 15: Vindplaats S3, oeverwal: versiering van indrukken 
boven op de rand en/of buiten bij de rand, schaal 3:10. 
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Figuur 16: S3, oeverwal: grote pot met  
waarschijnlijk ronde bodem en bodems, schaal 3:10. 
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Figuur 17:  
S3, oeverwal (b-q) en S5, geul (a): afwijkende vormen onversierd aardewerk, schaal 3:10.
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Figuur 18: Vindplaats S3, oeverwal (a, c-x) en S4, oeverwal (b):  
verschillende soorten versiering, schaal 3:10. 
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Figuur 19: S3, oeverwal: versiering van rijen indrukken binnen en/of buiten  
bij de rand, bijzondere indrukken, schaal 3:10 en applicaties, schaal 1:2. 
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Figuur 20: Vindplaats S3, oeverwal (a-b, d, f-l), de zijkreek (c) en zowel S3 als S5,  
geul (e, m): aardewerk met vlakdekkende versiering, schaal 3:10. 
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Figuur 21: Vindplaats S2, oeverwal:  
grote fragmenten, versierd en onversierd aardewerk, schaal 3:10. 
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Figuur 22: Vindplaats S2, oeverwal: versierde scherven, schaal 3:10. 
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Figuur 23: Vindplaats S2, oeverwal (a-m), 
vindplaats S51, oeverwal (n-t) en vindplaats S4, oeverwal (u), schaal 3:10. 
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Figuur 24: Vindplaats S61, rivierduin: verschillende typen aardewerk, schaal 3:10. 
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Figuur 25: Vindplaats S22, rivierduin (a-g, m),  
vindplaats S11, rivierduin (h-k) en de pot van Bronneger (l), schaal 3:10. 
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Figuur 26. Overzicht van bodemtypes,  schaal 3:10. 
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5  Technologisch onderzoek van het aardewerk  

Inleiding 
Uit het grote aantal scherven van de verschillende 
vindplaatsen werd een selectie van 33 scherven samen-
gesteld voor chemische, microscopische en röntgendif-
fractie-analyse ter nadere bepaling van de gebruikte 
grondstoffen. Tevens werden zogenaamde Thermal 
Color Tests en vijf diatomeën-analysen uitgevoerd. Dit 
onderzoek was gericht op de volgende vragen: 
1 Is al het aardewerk ter plaatse gemaakt, dat wil 
zeggen vervaardigd uit grondstoffen die in de omge-
ving beschikbaar waren? Met andere woorden is er 
‘import’ aardewerk te identificeren of aardewerk dat 
van elders is meegenomen en kan dit enig licht werpen 
op de vraag of we te maken hebben met een basiskamp 
dan wel een special activity site? 
2 Is er sprake van technische differentiatie tussen de 
diverse aardewerkcategorieën en zijn de verschillen in 
kwaliteit van het aardewerk (mede) te verklaren door 
verschil in grondstoffen en/of het toegepaste bakproces? 
Bestond er dan al een bewuste productie voor 
verschillende functies? 
3 In hoeverre verschilt het aardewerk van de oever-
wallen en van de rivierduinen in de gebruikte grond-
stof(fen) en techniek(en). Als er verschillen bestaan, 
zijn deze dan chronologisch te verklaren of is er een 
verschil in achterland en/of functie van de sites? 
Het onderzoek is uitgevoerd in het Laboratorium voor 
Bodemkunde in Wageningen onder leiding van prof. 
dr. L. van der Plas. 
 
 
5.1  METHODIEK 
 
Bemonstering 
Van iedere categorie aardewerk: dunwandig van harde 
en normale kwaliteit en dikwandig van harde en nor-
male kwaliteit, zijn enkele scherven uitgezocht die 
voor deze categorie representatief lijken te zijn. De 
scherven zijn voornamelijk gekozen uit het materiaal 
van de oeverwalvindplaats S3/5. Daarnaast zijn een 
bijzondere scherf van de oeverwalvindplaats S2 en 
zeven scherven van de rivierduinvindplaatsen S11, S23 
en S61 geselecteerd. Ter vergelijking zijn enkele mon-
sters van haardklei onderzocht en een afgeknepen stuk-
je van een kleirolletje. De haardklei bestaat uit niet-
gemagerde, zacht gebakken brokken klei, die tijdens 
de opgraving een vondstnummer hebben gekregen en – 

waarschijnlijk – afkomstig zijn van haardplaatsen. Het 
kleirolletje is hard gebakken en heeft waarschijnlijk, 
per ongeluk, vrij lang in een haardvuur gelegen. Van 
deze klei en dit kleirolletje mag men aannemen dat ze 
van lokale klei-afzettingen afkomstig zijn. 
 Ter vergelijking zijn enkele kleimonsters onder-
zocht van de lokale oeverwal-, kom- en geulklei 
rondom de opgravingen. Van de kleimonsters zijn ook 
proefblokjes gevormd, van ca. 1 x 3 x 4 cm, die drie 
uur zijn gebakken in een elektrische oven, bij 500º, 
600º enz., tot en met 1000º C. 
 
Röntgendiffractie-analyse 
Van de scherven, de haardklei, het kleirolletje, de klei-
monsters en van de gebakken blokjes klei zijn rönt-
gendiffractogrammen op film gemaakt met een Gui-
nier de Wolff camera, met een Co Kα-radiation. 
 
Microscopische analyse 
Van alle bovengenoemde monsters zijn slijpplaatjes 
gemaakt. Bij de scherven zijn de slijpplaatjes in prin-
cipe van de verticale breuk gemaakt, dus loodrecht ten 
opzichte van de rand van de pot, maar van enkele 
wandscherven was deze stand niet duidelijk te bepalen. 
De microscoopbeelden geven een impressie van de 
klei waarvan de pot is gemaakt (matrix) en van de 
componenten van de magering. 
 Het tellen van componenten volgens een vast pun-
tennet is een methode om de gehaltes aan de mage-
ringscomponenten in getallen weer te geven. De tellin-
gen zijn te beschouwen als een steekproef. Deze punt-
tellingen zijn uitgevoerd met een polarisatiemicro-
scoop bij een vergroting van 160x (oculair 10x, objec-
tief 16x) en met behulp van een pointcounter, waarbij 
waarnemingen worden gedaan op rijen punten op vaste 
afstanden van 0,25 mm. De kans dat een punt op een 
bepaalde component terechtkomt, is groter naarmate 
die component groter is. Als bijvoorbeeld 5x een klei-
ne component is geteld en 20x een grote component, 
kan het aantal wel gelijk zijn, maar de oppervlakken 
die die componenten in het slijpplaatje innemen ver-
houden zich als 1:4. De uitkomsten geven dus opper-
vlakteverhoudingen in het preparaat en volumeverhou-
dingen in de matrix van het aardewerk weer. 
 Er zijn ook enkele grote slijpplaten gemaakt van 
bodemprofielen van de vindplaats S2 (oeverwal) en de 
vindplaats S61 (rivierduin). Deze zijn alleen bekeken, 
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niet geteld. 
 Bij de punttelling zijn de volgende klassen geteld: 
1 Matrix. Kwartskorrels kleiner dan 16 µ zijn tot de 
matrix gerekend; 8 µ is de afstand tussen twee deel-
streepjes van de schaalverdeling van het oculair van de 
microscoop bij een vergroting van 160x. Kwartskorrels 
tussen 16 en 80 µ zijn in eerste instantie apart geteld, 
maar later ook tot de matrix gerekend op grond van de 
korrelgrootte van de kwartskorrels in de lokale klei-
monsters en de bodemprofielen. 
2 Gaten of poriën. Gaten met organische resten en 
organische resten zelf. De meeste gaten zijn ontstaan 
door verdwenen (weggebrand) organische materiaal 
van de magering. Van de organische resten zijn soms 
duidelijke celstructuren te herkennen, die duiden op 
plantenresten: zowel mooie, ronde vormen met dwars-
doorsneden door vaatbundels, als een enkele keer de 
lengtedoorsnede door vaatbundels, maar meestal zijn 
het grillige, langgerekte vormen, die homogeen van 
kleur zijn en zonder structuur. 
3 Kwartskorrels groter dan 80 µ, met unduleuze 
uitdoving (onregelmatige uitdoving bij het draaien van 
de polarisatietafel) en met niet-unduleuze uitdoving 
(snelle, plotselinge uitdoving). De grootte van de 
kwartskorrels is genoteerd. Er is ook gekeken naar 
tweefase-insluitsels, zeer kleine ingesloten gasbolletjes, 
die zouden verdwijnen bij hogere temperaturen. Bij de 
meeste scherven zijn deze insluitsels in meer of minde-
re mate aanwezig. 
4 Vuursteen. Vuursteenfragmentjes komen zeer 
weinig en toevallig voor tussen zandkorrels. 
5 Steengruis. Er is een onderscheid gemaakt tussen 
A) zandsteen en/of kwartsiet en B) gesteentefrag-
mentjes bestaande uit twee of meer verschillende mi-
neralen. De gesteentefragmentjes zijn niet nader gede-
termineerd. Ze bestaan voornamelijk uit kwarts-, veld-
spaat-, biotiet- en muscovietkristallen, soms wat epi-
dootkristallen, waarschijnlijk afkomstig van graniet en 
gneissachtige gesteenten.  
6 Veldspaten. Er is geen onderscheid gemaakt tussen 
natrium- en kaliumveldspaat, omdat er maar weinig 
veldspaat aanwezig is.  
7 ‘Chamotte’. Onder chamotte wordt vergruisd aar-
dewerk verstaan, maar bij dit materiaal is vaker sprake 
van vergruisde, gedroogde of gebakken klei als mage-
ring. Chamottebrokjes zijn altijd wat hoekig, omgeven 
door krimpverschijnselen, wat anders van kleur en 
samenstelling dan de matrix er omheen.  
8 ‘Kleiballetjes’. Het onderscheid tussen chamotte 
en kleiballetjes is niet altijd even duidelijk. Kleiballe-
tjes zijn van nature in de matrix aanwezig en zijn veel-
al ronder van vorm, vaak iets anders van structuur, 
soms omgeven door krimpverschijnselen en iets anders 

gekleurd dan de matrix. Kleiballetjes zijn tot de matrix 
gerekend.  
9 Pyriet. Er is wat pyriet aanwezig als nieuw-
gevormde bolletjes in de poriën tussen de matrix, een 
enkele maal als hoekiger brokjes. 
10 Vivianiet. In enkele scherven is in de poriën vivia-
niet aanwezig, dat later gevormd is. 
11 Glimmers. Glimmers zijn van nature in de klei 
aanwezig of zijn afkomstig van een glimmerhoudend 
gesteente dat voor de magering gebruikt is. 
Een slijpplaatje is een steekproef van een pot. Als de 
klei waaruit de pot is opgebouwd niet homogeen is, is 
het slijpplaatje mogelijk niet representatief voor de pot. 
Omdat het organische materiaal van de magering 
meestal horizontaal is georiënteerd, als gevolg van het 
maken van de kleirollen, bestond de mogelijkheid dat 
horizontale breuken een ander telresultaat zouden op-
leveren dan verticale breuken. Van vier scherven zijn 
daarom slijpplaatjes van zowel verticale als horizonta-
le breuken geteld. 
 
Chemische analyse 
Van een aantal scherven van elke kleisoort die op basis 
van de röntgendiffractie-analyse kon worden onder-
scheiden, is een chemische analyse gemaakt, evenals 
van drie kleimonsters, de haardklei en het kleirolletje. 
De monsters zijn verpulverd waarbij zichtbare brokjes 
steengruis van de magering zijn verwijderd om zoveel 
mogelijk alleen de matrix te analyseren. De chemische 
samenstelling is bepaald met röntgenfluorescentie-
spectroscopie. Het Na2O gehalte is bepaald met een 
atomic absorption spectrumfotometer. 
 De chemische samenstelling van de matrix van de 
scherven is berekend door het percentage kwarts groter 
dan 80 µ van de microscopische analyses af te trekken 
van het percentage kwarts van de chemische analyse. 
Ook de percentages van het gloeiverlies, van P2O5 en 
van MnO zijn afgetrokken, waarna het geheel is terug-
gerekend tot een som van 100%. Bij het berekenen van 
het af te trekken kwartspercentage van de microscopi-
sche analyse zijn de percentages van het steengruis en 
de gaten/organische resten buiten de som gehouden, 
omdat deze bij de chemische analyse geen rol spelen. 
Het gehalte aan P2O5 is weggelaten omdat uit voor-
gaand onderzoek van Van der Plas is gebleken dat dit 
zich later in de scherf geconcentreerd heeft. Het gehal-
te aan MnO is weggelaten omdat dit zich in kleine 
hoeveelheden in alle mineralen nestelt en het niet inte-
ressant is voor het berekenen van de mineralogische 
samenstelling van de klei. 
 De mineralogische samenstelling van de matrix is 
berekend met behulp van een computerprogramma. Dit 
bepaalt bij een gegeven chemische samenstelling het 



 SWIFTERBANT-AARDEWERK 

 100 

meest stabiele mineralengezelschap dat met elkaar in 
evenwicht is, waarbij rekening wordt gehouden met de 
thermodynamische eigenschappen van die mineralen 
bij atmosferische omstandigheden (temperatuur van 
25° C, druk van 1 atmosfeer). Bij de berekening is 
ervan uitgegaan dat de benodigde H20 en CO2 in over-
maat in de lucht aanwezig zijn. Als uitgangspunt is een 
samenstelling van acht mineralen gekozen die het 
meest in de Nederlandse kleien voorkomen: kwarts 
(Si-oxide), kaoliniet (Al-silicaat), muscoviet (K,Al-
silicaat), talk (Mg-silicaat), calciet (Ca-carbonaat), 
hematiet (Fe-oxide) rutiel (Ti-oxide) en albiet (Na-
veldspaat). Bij enkele monsters werd een negatief 
kaolinietpercentage berekend. Dit betekent in feite dat 
de keuze van de acht mineralen voor deze monsters 
niet geheel juist is. Als mineraal A negatief berekend 
wordt, dan zijn er bij de overige mineralen enkele die 
relatief teveel bevatten van de oxiden waaruit dat mi-
neraal A in belangrijke mate is opgebouwd. Om te zien 
welke dan wel het juiste gezelschap van mineralen 
moet zijn voor deze monsters, is van een aantal scher-
ven een tweede normsamenstelling berekend met be-
hulp van een computerprogramma dat zelf de minera-
len waaruit het monster is opgebouwd, uitkiest. 
 Deze normberekeningen zijn ontworpen door 
Brown en Skinner (1974) en zijn door E. Meyer van 
het Laboratorium voor Bodemkunde en Geologie te 
Wageningen aangepast aan de behoefte van bodem-
kundigen en keramici. 
 
Thermal Color Test (TCT) 
De Thermal Color Test (Hulthén, 1976; 1977) is een 
methode om vrij snel en eenvoudig verschillende klei-
soorten te kunnen onderscheiden en de baktemperatuur 
van het aardewerk te bepalen. De methode is geba-

seerd op kleurveranderingen tijdens het bakproces. De 
kleuren worden veroorzaakt door bepaalde eigen-
schappen van de klei, zoals de hoeveelheid ijzer, man-
gaan en kalk, de hoogte van de baktemperatuur en de 
aanhoudtijd van die temperatuur.  
 Brokjes van de scherven worden telkens opnieuw 
gebakken in een elektrische oven bij een steeds hogere 
temperatuur met intervallen van 100º tot en met 1000º 
C. Omdat het aardewerk waarschijnlijk in een open 
vuur is gebakken, waarvan de temperatuur zeker boven 
400º C zal zijn geweest, is bij het opstoken van de 
scherven begonnen bij een temperatuur van 500º. Hul-
thén gebruikt een korte aanhoudtijd, maar in onze tests 
is gekozen voor een aanhoudtijd van drie uur, omdat 
het ijzeroxide hematiet, dat nogal kleurbepalend is, tijd 
nodig heeft om zich te vormen. Bij korte aanhoudtijd 
bleken er slechts geringe kleurveranderingen op te 
treden. De kleuren van de scherven worden bij elke 
temperatuur beschreven met behulp van de Munsell 
Soil Color Charts. De waarden van de hue, value en 
chroma die daarin gegeven worden, zijn in een grafiek 
uitgezet tegen de temperatuur. De drie curven van elk 
monster kunnen zo vergeleken worden. Bij de schaal 
van de chroma is de schaal aangehouden die in de 
Munsell Charts gebruikt wordt en niet de rekenkundig 
oplopende schaal die Hulthén gebruikt, omdat daarbij 
de punten in de grafiek te ver uit elkaar komen te lig-
gen. 
 Zolang de oorspronkelijke baktemperatuur nog 
niet is bereikt, moeten de curven horizontaal verlopen. 
Scherven van dezelfde klei moeten drie gelijke of na-
genoeg gelijke curven te zien geven. 
 
Diatomeeën-onderzoek 
Bij een aantal scherven waren in de microscoop micro-

 
Tabel 18. Swifterbant, de kleimonsters, basisgegevens 
 

nr. soort klei vindplaats gegevens 
–– –––––––– –––––––– –––––––– 
1 oeverwalklei S2 klei van de oeverwal uit de opgraving, onder de cultuurlaag (fractie <10 µ=79,77%, 

specifiek oppervlak=161,67-159,58 cm2/g). 
2 oeverwalklei S2 idem, vermengd met verkoold gras. 
3 komklei S51 klei uit boring. 
4 oeverwalklei S41 klei van de oeverwal uit sloottalud, onder de cultuurlaag (fractie < 10 µ=77,02%, speci-

fiek oppervlak=123,88 cm2/g). 
5 oeverwal/geul S41 klei van de grens van de oeverwal en de geul, onder de cultuurlaag, 

waar deze de geul in helt, (fractie < 10 µ=78,31%, specifiek oppervlak=157,11 cm2). 
6 komklei S41 klei uit een gebied precies tussen twee geulen, ca 10 m. ten zuiden van S41  

(fractie <10 µ=74,99%, specifiek oppervlak=131,40 cm2/g). 
7 geulklei S5 klei uit de opgraving in de geul onder de cultuurlaag (fractie <10 µ=47,47%,  

specifiek oppervlak=148,43 cm2/g) 
8 oeverwalklei S4 klei van de cultuurlaag uit de opgraving van S4  (fractie <10 µ=66,36%,  

specifiek oppervlak=159,23-159,66 cm2/g). 
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organismen zichtbaar. Vier scherven, elk van een an-
dere kleisoort, en een kleimonster zijn onderworpen 
aan een diatomeeën-onderzoek. Dit onderzoek is uit-
gevoerd door drs. M.J. Jansma (Albert Egges van Gif-
fen-Instituut voor Prae- en Protohistorie, Universiteit 
van Amsterdam). 
 
 
5.2  RÖNTGENDIFFRACTIE-ANALYSE 
 
De resultaten van de röntgendiffractie-analyse van de 
kleimonsters van de lokale klei zijn weergegeven in 
tabel 19. In de röntgendiffractogrammen van de klei-
monsters is geen verschil te zien tussen de oeverwal- 
en komklei (monsters 1 t/m 6, 8). Er zijn lijnen van: 
– kwarts: de sterkste lijnen bij 0.426 en 0.334 nm 
(de vroeger gebruikte eenheid Å is hier vervangen 
door nm; 1 nm = 10 Å), 
 

– mica: vage lijnen bij 1 nm, 0.45 nm en tussen 
0.260–0.256 nm, 
– K-veldspaat: sterkste lijn bij 0.422 nm, twee lijnen 
tussen 0.329–0.325 nm, 
– Na-veldspaat: lijn bij 0.403 en een groepje lijnen 
tussen 0.321–0.315 nm. 
Verder zijn niet nader geïdentificeerde veldspaatlijnen 
waarneembaar: twee tussen 0.385–0.365 nm, een vaag 
groepje tussen 0.305–0.285 nm, een brede lijn bij 
0.438 nm. Van de kleimineralen zijn alleen hele vage 
lijnen zichtbaar bij 0.70 nm (kaoliniet) en 0.10 nm 
(Mica-achtige mineralen). De geulklei (monster 7) 
vertoont naast deze lijnen nog lijnen van calciet: de 
sterkste lijnen bij 0.303 en 0.229 nm. 
 
Bij het opstoken van de klei vindt een omzetting van 
bepaalde mineralen plaats. Mica-achtige mineralen en 
kaoliniet verdwijnen boven 550–600º C. Dan kunnen 
ook veldspaten rekristalliseren. Calciet verdwijnt bij  

Tabel 19.  Swifterbant, röntgendiffractie-analyse van de kleimonsters 
 

bak- nr. klei- kwarts mica K-veldspaat Na-veldspaat andere veldspaatlijnen overige 
temp. monster 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)  

––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– 
0° C 1-6, 8 + + + + + + 2 lijnen groepje  
0° C 7 + + + + + + 2 lijnen groepje calciet + 

500º C 1-6, 8 + + + + + + 2 lijnen groepje  
 7 + + + + + + 2 lijnen groepje calciet + 

600º C 1-6, 8 + + + + + + 2 lijnen groepje  
 7 + + + + + + 2 lijnen groepje hematiet - 

700º C 1-6, 8 + + ± + + + 2 lijnen vaag  
 7 + + ± + + + 2 lijnen vaag hematiet - 

800º C 1-3,5,8 + ± – + ± ± 2 brede verschuiven hematiet - 
 4 + ± – + ± ± 4 vaag verschuiven hematiet - 
 6 + ± – + ± ± 2 brede verschuiven  
 7 + ± – + + + 2 brede verschuiven hematiet ± 

900º C 1-3,5,8 + – -- breder – – 4 lijnen 5 lijnen hematiet ± 
 4 + – . breder – breed 4 lijnen 5 lijnen hematiet ± 
 6 + – . breder – – 4 lijnen 5 lijnen hematiet - 
 7 + – -- breder + breed 4 lijnen 5 lijnen hematiet + 

1000º C 1-3,5,8 + . . breder . . 4 lijnen 2+1 vaag hematiet + 
 4 + . . breder . breed 4 lijnen 2+1 vaag hematiet + 
 6 + . . breder . . 4 lijnen 2+1 vaag hematiet ± 
 7 + . . breder ± breed 4 lijnen 2+1 vaag hematiet + 

 
+ = lijnen duidelijk zichtbaar; ± = matig, – = zwak. -- = zeer vaag, . = afwezig 
1) kwarts: sterkste lijnen bij 0.426 en 0.334 nm 
2) mica: vage lijnen bij 1 nm en 0.45 nm en 3) lijnen bij 0.260-0.255 nm 
4) K-veldspaat: sterkste lijn bij 0.422 nm, brede lijn bij 0.420, 2 lijnen tussen 0.329-0.325 nm 
5) Na-veldspaat: lijn bij 0.403 nm en 6) groepje bij 0.321-0.315 nm 
7) andere veldspaatlijnen: twee lijnen bij 0.385-0.365 nm 
8) een vaag groepje bij 0.305-0.285 nm; 
bij alle monsters is een brede veldspaatlijn bij 0.348 nm,  
die bij monster 7 bij 1000º C gesplitst is in 2 lijnen. 
calciet: sterkste lijnen bij 0.303 en 0.299 nm 
hematiet: lijnen bij 0.269, 0.251 en 0.169 nm 



 SWIFTERBANT-AARDEWERK 

 102 

 
 

Tabel 20. Swifterbant, aardewerk, röntgendiffractie-analyse, ingedeeld naar kleigroep 
 

vindplaats vondstnummer kwarts mica K-veldspaat Na-veldspaat overige 
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– 
haardklei       
S2 1015 + + + +  
S3 57965 + + + + calciet + 
S3 26285 + + + +  
S3 24952 + + + +  
scherven       
kleigroep A      
S3 995 + + + +  
 1973 + + + +  
 3818 + + + +  
 21003 + + + +  
 21790 + + + +  
 21791 + + + +  
 21935 + + + +  
 25164 + + + +  
 26499 + + + +  
 26718 + + + +  
 28446 + + + +  
 28559 + + + +  
 31198 + + + +  
 31522 + + + +  
S5 los + + + +  
S23 942 + + + +  
 1375 + + + +  
S11 211 + + + +  
 226 + + + + meer lijnen bij 0.315-0.305 nm 
S61 266 + + + +  
kleigroep B       
S2 3592 + + + + andere veldspaatlijnen 1*) 
 49920 + + + + idem 
S23 348 + + + + idem 
kleigroep C (secundair verbrand)     
S3 91005 + . + + idem 
 26004 + – + + idem + hematiet ? 
S3 kleirol + – + + andere veldspaatlijnen 2*); hematiet - 
kleigroep D       
S3 27078 + . – .  
kleigroep E       
S3 12494 + + + – jarosiet ?; pyriet +; hematiet – 
kleigroep F       
S3 21188 + + – .  
 23875 + + – .  
 35255 + + – –  
S11 3520 + + – .  
 4696 + + – –  
 12736 + + – .  
kleigroep G       
S3 91106 + + + + calciet +; pyriet – 

 
+ = lijnen duidelijk zichtbaar, – = zwak, -- = zeer vaag, . = afwezig 
1*) veldspaatlijnen: meer lijnen tussen 0.365-0.385 nm en bij 0.348 nm twee lijnen i.p.v. een brede 
2*) veldspaatlijnen: meer lijnen tussen 0.365-0.385 nm 
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650º C terwijl goed gekristalliseerde illiet en claysize 
muscoviet boven 800º verdwijnen. Enkele van deze 
veranderingen zijn te zien in de diffractogrammen van 
de kleiblokjes, die bij steeds hogere temperatuur ge-
bakken zijn: 
– de vage lijnen bij 0.7 en 1.0 nm van kaoliniet en 
mica’s zijn bij 800º vrijwel en bij 1000º C geheel ver-
dwenen, 
– de 0.45-lijn van mica vervaagt bij 800ºC en is bij 
1000º verdwenen; de lijnen tussen 0.260–0.256 wor-
den bij 700º vager en zijn bij 900º of 1000º C verdwe-
nen, 
– de 0.422 nm lijn van de K-veldspaat wordt bij alle 
monsters wat breder en verschuift naar 0.420 nm bij 
900º en 1000º C, 
– de Na-veldspaatlijn bij 0.403 nm wordt bij 800º 
vager en is verdwenen bij 1000º C bij vrijwel alle 
monsters; alleen bij monster 7 (geulklei) blijft deze lijn 
tot 1000º C duidelijk zichtbaar, en bij monster 4 vaag 
zichtbaar. Het groepje lijnen tussen 0.321–0.315 nm 
vervaagt bij 800º en is bij de monsters 1, 2, 3, 5 en 8 
bij 1000º verdwenen; bij monster 4 en 7 wordt dit 
groepje een vage brede lijn bij 900º en 1000º C, 
– de twee lijnen tussen 0.385–0.365 nm worden bij 
800º breder en zijn bij 900º en 1000º C gesplitst in vier 
lijnen, 
– het groepje veldspaatlijnen tussen 0.305–0.285 nm 
wordt bij 700º wat vager, bij 800º en 900º zijn de lij-
nen wat verschoven en worden vijf lijnen zichtbaar 
waarvan er bij 1000º C weer een paar verdwenen zijn, 
– de brede lijn bij 0.348 nm is alleen bij monster 4 
gesplitst in twee lijnen bij 1000º C, 
– er verschijnen nieuwe lijnen van hematiet bij 800º 
(vage lijn bij 0.269). Bij 900º en 1000º C zijn de lijnen 
duidelijker (bij 0.269, 0.251 en 0.169 nm). Bij monster 
4 zijn de hematietlijnen wat zwakker; bij monster 7 
(geulklei) is hematiet al vaag zichtbaar bij 600º C, 
– het calciet van monster 7 (geulklei) is al bij 600º C 
verdwenen. 
 
Op grond van de röntgendiffractie-analyse van de 
scherven zijn zeven kleigroepen onderscheiden, A–G 
genoemd waarvan drie bestaande uit slechts één scherf 
(tabel 20). De diffractogrammen van een grote groep 
scherven vertonen hetzelfde patroon als die van de 
lokale klei bij 500º–600º C; deze zijn bij kleisoort A 
ingedeeld. Daarnaast zijn er scherven met een iets af-
wijkend patroon, die bij de kleisoorten B t/m G zijn 
ingedeeld. 
 
Kleigroep A, waaraan 19 scherven zijn toegeschreven, 
lijkt op de lokale oeverwal- en komklei (monster 1 t/m 
6, 8) bij 500º–600º C, zonder calciet. Monster 7 (geul-

klei) vertoont bij 600º ook geen calciet meer, maar wel 
een vage hematietlijn die bij de scherven niet is waar-
genomen. 
 
Kleigroep B (drie scherven) vertoont een diffracto-
gram dat vrijwel gelijk is aan dat van A. Er zijn alleen 
wat meer veldspaatlijnen bij 0.385–0.365 nm: vier 
lijnen in plaats van twee en twee lijnen bij 0.348 nm in 
plaats van één wat bredere. Mogelijk hebben we te 
maken met klei die bij een wat hogere temperatuur is 
gebakken. De vier lijnen bij 0.385–0.365 nm zijn na-
melijk ook aanwezig bij de kleimonsters van 800º, 
terwijl de twee lijnen bij 0.348 nm aanwezig zijn bij 
monster 6 bij 1000º C. De andere kenmerken van  de 
kleimonsters bij die temperaturen zijn echter niet aan-
wezig. 
 
Bij kleigroep C behoren twee secundair verbrande 
scherven en het secundair gebakken kleirolletje. Waar-
schijnlijk zijn deze in een haardje terechtgekomen 
waar ze enige tijd in gelegen moet hebben. De dif-
fractogrammen vertonen kenmerken die ook te vinden 
zijn bij de lokale klei die bij hogere temperaturen ge-
bakken is. Deze kenmerken wijzen echter niet eendui-
dig op een bepaalde baktemperatuur. Het – langdurig – 
liggen in een – herhaalde malen opgestookte – haard is 
dan ook niet precies hetzelfde als drie uur bakken in 
een elektrische oven. De scherven en het kleirolletje 
vertonen overeenkomsten met de lokale klei bij 500–
700º C, 800º en 900–1000º C. 
 
Kleigroep D (één scherf) heeft een diffractogram dat 
duidelijk verschilt van de voorgaande: mica is afwezig, 
er zijn slechts vage K-veldspaatlijnen, Na-veldspaat-
lijnen zijn afwezig. 
 
Kleigroep E (één scherf) vertoont vagere Na-
veldspaatlijnen, een vage hematietlijn, duidelijke py-
rietlijnen en een lijn bij 0.5 nm, mogelijk van jarosiet, 
dat kan ontstaan als pyriet uit elkaar valt. 
 
Kleigroep F (zeven scherven) heeft diffractogrammen 
met zeer vage of geen Na-veldspaatlijnen en vage K-
veldspaatlijnen. 
 
Kleigroep G (één scherf) vertoont calcietlijnen en een 
vage pyrietlijn bij 0.613 nm. 
 
Drie stukken haardklei vertonen eenzelfde diffracto-
gram als de lokale oeverwal- en komklei, zonder cal-
ciet, bij 0–600º C. Een vierde stuk (S3 57965) vertoont 
eenzelfde diffractogram als de lokale geulklei, met 
calciet, bij 0–500º C (monster 7). Het kleirolletje van 
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kleisoort C is te vergelijken met de hoger gestookte 
lokale klei. 
 De scherf van kleigroep G en de haardklei S3 
57965, die in het diffractogram lijnen van calciet laten 
zien, zijn in of aan de rand van een geultje gevonden. 
De mogelijkheid bestaat dat het calciet later is inge-
spoeld. 
 Hieruit kan worden geconcludeerd dat de klei-
groepen A en C waarschijnlijk lokale kleien zijn, 
waarvan de potten ter plekke zijn vervaardigd. Ditzelf-
de geldt mogelijk ook voor de kleigroep B en G. Ook 
de haardklei en het kleirolletje zijn van lokale klei 
gevormd. De groepen D, E en F kunnen van elders 
afkomstig zijn. 
 
 
5.3  MICROSCOPISCHE ANALYSE 
 
De analyse van slijpplaatjes van de scherven had als 
doel de aard en de hoeveelheid van het magerings-
materiaal te bepalen en daarnaast een idee te krijgen 
van de klei waarvan de pot gemaakt is. Hiertoe zijn 
ook slijpplaten van bodemprofielen gemaakt, waarmee 
de klei die gebruikt is voor het vervaardigen van de pot 
vergeleken kan worden. 
 
Bodemprofiel van de oeverwal, vindplaats S2 
Dit bodemprofiel bestaat uit blauwe klei, waarin de 
cultuurlaag zich aftekent als een zwarte, humeuze laag. 
De slijpplaat is gemaakt van het onderste deel van de 
cultuurlaag en de blauwe klei daaronder. In de slijp-
plaat is een vrij abrupte overgang zichtbaar van lichte 
naar donkere klei. 
 De donkere klei bevat veel plantenresten, veenres-
ten en stukjes houtskool. Zowel de donkere klei als de 
lichte klei zijn fijnkorrelig en glimmerrijk en bevatten 
micro-organismen. In het algemeen zijn de poriën vrij 
klein; soms zijn ze gevuld met vivianiet. Grotere pori-
en bevatten vaak veen- of plantenresten. De klei is niet 
gelaagd en er zijn geen zandbanen aanwezig. Wel zijn 
min of meer vage plekken zichtbaar met een wat hoge-
re concentratie kwartskorrels, wat anders van kleur, 
soms omgeven door ‘scheurtjes’. De kwartskorrels zijn 
meestal kleiner dan 40 µ. Een enkele korrel is 40–80 µ 
groot en bij hoge uitzondering komt een korrel tot  
120 µ voor. 
 
Bodemprofiel van het rivierduin S61 
Dit bodemprofiel bestaat uit een bruine veenlaag, een 
kleilaag van enkele centimeters dikte en een kleiige 
vegetatielaag, beide met brokjes veen. Daaronder be-
vindt zich een zandige vegetatiehorizont, bestaande uit 
donkergrijs zand met plantenresten en geel zand. De 

artefacten zijn gevonden onder het kleilaagje tot bo-
venin het gele zand. 
 In de slijpplaat is een kleiige laag nauwelijks her-
kenbaar. Het donkerbruine veen bevat naar onder toe 
geleidelijk meer zandkorrels, met hier en daar grote 
poriën met veenresten. In de zandlaag liggen de korrels 
min of meer tegen elkaar aan en er zijn wat kleine 
poriën, waarin vivianiet kan zijn gevormd. Het zijn 
voornamelijk kwartskorrels, een enkel kwartsaggregaat 
en kwartsiet, en een enkel vuursteenfragmentje. Er zijn 
zeer weinig veldspaten. De vorm van de korrels is wat 
afgerond rechthoekig; ronde tot ovale vormen komen 
weinig voor. De korrelgrootte is 80–480 µ; korrels  
< 80 µ zijn niet aanwezig. 
 
Kleimonsters 
Alle monsters zijn fijnkorrelig en glimmerrijk en be-
vatten micro-organismen. Er zijn alleen wat kleine ver-
schillen in korrelrijkdom en korrelgrootte. De monsters 
1–3 (oeverwalklei van S2 en komklei van S51) bevat-
ten 5–10% kwartskorrels van 16–40 µ en 0.5–1% kor-
rels van 40–80 µ. De monsters 4, 5 en 7 (oeverwalklei 
van S41, klei van de cultuurlaag van S4 en geulklei) 
zijn wat korrelrijker en de korrelgrootte is wat groter: 
15–25% korrels van 16–40 µ en 2–10% korrels van 
40–80 µ. Van dezelfde geulklei als monster 7 is in een 
open vuur een potje gebakken, waarvan ook slijp-
plaatjes zijn gemaakt. Het percentage kwartskorrels is 
in dat geval echter veel lager: slechts 5% korrels van 
16–40 µ. Blijkbaar doen deze verschillen zich op zeer 
geringe afstand voor. 
 Alle monsters bevatten slechts ca. 0.5% kwartskor-
rels van 80–120 µ. Veldspaatkorrels komen weinig 
voor. In alle monsters zijn ‘kleiballetjes’ of grilliger 
plekjes van een iets andere kleur of samenstelling 
zichtbaar. De kleiballetjes zijn soms gedeeltelijk om-
geven door krimpscheurtjes. Daarnaast zijn ook klei-
balletjes zichtbaar die zich in niets onderscheiden van 
de matrix, maar wel vrijwel geheel omgeven zijn door 
krimpscheurtjes. Het percentage ‘gaten’ varieert van 
1.5–3%. In de poriën kan zich wat vivianiet hebben 
gevormd. Verder zijn er pyrietbolletjes en ijzervlekjes. 
Tussen de blokjes, die bij verschillende temperatuur 
zijn gebakken, bestaan geen verschillen, behalve in 
kleur. Kleiballetjes en micro-organismen waren ook bij 
blokjes van 1000º C nog zichtbaar. 
 
Haardklei 
De monsters haardkleien zijn eveneens fijnkorrelig en 
glimmerrijk en bevatten ook micro-organismen. Ze 
zijn vergelijkbaar met de natuurlijke kleimonsters en 
hebben dezelfde variaties in korrelrijkdom en korrel-
grootte. Ook de haardklei bezit grillige plekken met 
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Tabel 21. Swifterbant, aardewerk, microscopische analysen van de matrix 
 

vind- vondst-  klei- korreligheid  micro-  klei- 
plaats nr. figuur soort fijn grof glimmers organismen homogeen balletjes 
          
 lokale klei  A1 ++ . ++ + – + 
S3 haardklei  A1 ++ . ++ + – + 
S3  kleirol  C1 ++ . ++ + ++ + 
          
S3 995 13:f A1 ++ . ++ + ++ + 
S3 1973 18:a A1 + . ++ + + + 
S3 21003  A1 ++ . ++ + + ++ 
S3 21791  A1 ++ – ++ + – ++ 
S3 21935  A1 ++ . ++ + + + 
S3 26718 9:e A1 ++ – ++ + + ++ 
S3 26499  A1 ++ – ++ + + ++ 
S3 28446  A1 + – ++ + + + 
S3 28559  A1 ++ + ++ + ++ – 
S3 21935  A1 ++ . ++ + + + 
S5 los  A1 ++ . ++ + + + 
S23 942  A1 ++ . ++ + + – 
S3 21790 9:g A1? – – ++ + + ++ 
          
S11 211 25:h A2 ++ . ++ . – + 
S3 31522  A3 ++ . – . + + 
S3 3818 18:d A4 . ++ – . ++ ? 
S3 25164  A4 . ++ – . – + 
S3 31198  A4 . ++ – . ++ – 
S61 266 24:e A4 . ++ – . ++ . 
S23 1375  A5 + + + . + . 
S11 226 25:j A6 ++ ++ – . ++ + 
          
S3 49920  B1 ++ + ++ . – + 
S2 3592 21:h B2 . ++ + . ++ – 
S23 348  B2 . ++ + . + – 
S3 26004  C1 ++ . ++ + + + 
S3 91005  C2 . ++ – . + + 
          
S3 27078  D . + + . + . 
          
S3 12494  E + + – . + + 
          
S3 21188  F1 – – ++ . – + 
S3 48152  F1 – – ++ . + . 
S11 12736 25:k F1 – – ++ . – + 
S3 35255 16:a F2 . – ++ . + . 
S3 23875  F3 . + – . + – 
S11 3520  F3 . + – . + . 
S11 4696  F3 . + – . + . 
          
S3 91106 20:c G – – + . – + 

 
veel: ++, matig: +, weinig: –, afwezig: . ;bij micro-organismen: aanwezig: +, afwezig: . 
opmerkingen: groep C: secundair verbrand 
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een wat andere concentratie kwartskorreltjes, iets an-
ders van kleur, soms kleiballetjes en verder enkele 
pyrietbolletjes en vuile plekjes, wat vivianiet en enkele 
poriën. 
 
Scherven 
De matrix van de aardewerkscherven is beoordeeld op 
de volgende kenmerken (tabel 21): 
– het voorkomen van kwartskorrels, ingedeeld in 
grof (korrels > 80 µ) en fijn (< 80 µ) en de mate van 
voorkomen (veel, matig of weinig), hoewel grofkorre-
ligheid geen eigenschap van de matrix hoeft te zijn, 
omdat de grove korrels als magering kunnen zijn toe-
gevoegd, 
– het voorkomen van glimmers, 
– het voorkomen van micro-organismen, 
– de homogeniteit: de aanwezigheid van grote vlek-
ken of banen met een enigszins andere samenstelling, 
– het voorkomen van kleiballetjes. 
 
Op basis van deze kenmerken, met name het voorko-
men van kwartskorrels, glimmers en micro-organis-
men, blijkt sprake te zijn van variaties binnen de klei-
groepen die met de röntgendiffractie-analyse zijn on-
derscheiden. Deze groepen zijn hierdoor alsvolgt onder 
te verdelen. 
 
Kleigroep A met hetzelfde diffractogram als de lokale 
klei bij 500–600º C: 
– A1, eenzelfde microscopisch beeld als dat van de 
lokale klei en de haardklei: fijnkorrelig, glimmerrijk 
met micro-organismen, 
– A1?, minder fijnkorrelig, 
– A2, zeer fijnkorrelig, zonder micro-organismen, 
– A3, fijnkorrelig, minder glimmers, geen micro-
organismen, 
– A4, grofkorrelig, weinig glimmers, geen micro-
organismen, 
– A5, zowel fijn- als grofkorrelig, matige hoeveel-
heid glimmers, geen micro-organismen, 
– A6, zowel fijn- als grofkorrelig, zeer korrelrijk, 
weinig glimmers, geen micro-organismen. 
 
Kleigroep B met een iets ander diffractogram dan 
groep A: 
– B1, zowel fijnkorrelig (korreltjes lijken kleiner dan 
bij A1) als grofkorrelig, glimmerrijk, geen micro-
organismen, 
– B2, grofkorrelig, minder glimmers, geen micro-
organismen. 
 
Kleigroep C, secundair verbrande scherven: 
– C1, als A1: fijnkorrelig, glimmerrijk, met micro-

organismen, 
– C2, grofkorrelig, weinig glimmers, geen micro-
organismen. 
 
Kleigroepen met een afwijkend diffractogram: 
– D, grofkorrelig, matige hoeveelheid glimmers, 
geen micro-organismen, 
– E, fijnkorrelig, weinig glimmers, geen micro-
organismen, 
– F1, iets fijnkorrelig, veel of weinig grove korrels, 
glimmerrijk, geen micro-organismen, 
– F2, iets grofkorrelig, glimmerrijk, geen micro-
organismen, 
– F3, wat grofkorrelig, weinig glimmers, geen mi-
cro-organismen, 
– G, zowel fijnkorrelig als grofkorrelig, matige hoe-
veelheid glimmers, geen micro-organismen. 
 
De lokale kleisoort A1 kenmerkt zich door de fijnkor-
religheid en het voorkomen van glimmers en de micro-
organismen. Een grote hoeveelheid kleiballetjes, die 
ook macroscopisch te zien zijn, is alleen in deze groep 
gesignaleerd. Het secundair gebakken aardewerk van 
kleisoort C1 kan ook bij deze lokale kleisoort worden 
ingedeeld.  
 
Magering, punttellinganalyse 
De hoeveelheid en aard van het gebruikte magerings-
materiaal is weergegeven als de resultaten van de uit-
gevoerde punttelling in percentages (tabel 22a). De 
elementen poriën/organische resten, kwarts, zand-
steen/kwartsiet, steengruis en ‘chamotte’ zijn tot de 
magering gerekend, evenals veldspaat en vuursteen-
fragmentjes. Vuursteen en veldspaat zijn weinig waar-
genomen en zullen waarschijnlijk tussen de kwartskor-
rels hebben gezeten. Enkele grotere veldspaten kunnen 
uit het steengruis afkomstig zijn, bijvoorbeeld bij S11 
211. De 4% veldspaat in deze scherf wordt veroorzaakt 
door één zeer grote, hoekige veldspaatkristal van 3000 
µ. De getelde glimmers behoren tot de matrix. Pyriet 
en vivianiet zijn later in de scherf nieuw gevormd. 
Vivianiet bevindt zich meestal in de poriën, terwijl py-
riet in de vorm van kleine bolletjes en vlekjes in de 
matrix aanwezig is. Bij twee scherven zijn echter op-
merkelijk veel hoekige pyrietbrokjes waargenomen: S3 
12494 en S3 3818. Het röntgendiffractogram van 
vondstnummer 12494 vertoont ook pyrietlijnen, dat 
van vondstnummer 3818 niet. Bij de geheel donkere 
scherf S3 91106, met vage pyrietlijnen in het röntgen-
diffractogram, is geen pyriet geteld, omdat microsco-
pisch alleen in lichte delen van de scherf pyrietvlekjes 
te zien zijn. 
 De hoeveelheid magering van de opgegraven  
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Tabel 22a.  Swifterbant, aardewerk, microscopische analyse, punttellingen van de magering/insluitsels,  
in percentages, ingedeeld in vier aardewerkklassen op basis van de hoeveelheid organisch magering  
 

aw. vind- vondst- klei por./ veld- vuur- kwarts zand- steen- cha- glim- pyriet vivi- matrix N
klasse plaats nr. soort org. spaat steen steen* gruis motte mers aniet
––––– ––––– ––––– –––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––
1.   potje van   
  geulklei A1 7 . . 1 . . . . . + 92 519
 S3  kleirol C1 14 2 . 4 . 3 . . . . 77 160
 S3  995 A1 13 + . 1 + 7 . . . . 79 506
 S3 1973 A1 17 + . + . 7 2? + + + 74 443
 S3 21003 A1 17 1 . + 2 + . + . . 80 607
 S3 21935 A1 39 . . 1 . 3 . + . . 57 406
 S3 26499 A1 12 + . 3 + 5 . + . 1 79 608
 S3 26718 A1 7 + . 4 . . . . 1 . 88 387
 S5 los A1 21 . . 1 1 4 . . . + 73 547
 S23 942 A1 14 1 . + + 3 1? . . . 80 406
 S11 12736 F1 21 2 + 2 . . 2 . . . 73 559
     
2.  S3 21790 A1? 14 1 . 2 2 15 . . . . 66 597
 S3 21791 A1 9 1 . 4 10 2 . . + . 74 551
 S3 28446 A1 8 1 + 5 + 4 . . . . 82 647
 S3 28559 A1 8 1 + 8 1 3 . . 1 . 78 461
 S3 25164 A4 18 2 . 9 1 4 1? . . . 65 601
 S61 266 A4 8 1 . 6 1 8 . . . . 76 647
 S23 1375 A5 13 1 . 7 1 12 . + . . 66 377
 S2 3592 B2 12 2 . 8 . 9 2 + . . 67 525
 S23 348 B2 15 1 . 6 3 5 2? . . . 68 442
 S3 26004 C1 8 2 . 2 . 4 . . . . 84 647
 S3 27078 D 8 1 . 9 7 . . . . . 75 552
 S3 21188 F1 22 . . 11 2 . 7 . . . 58 319
 S3 35255 F2 7 1 . 4 2 1 . . . . 85 432
 S3 23875 F3 12 1 . 9 7 . . . . . 71 414
 S11 4696 F3 12 + . 9 5 . . . . . 74 552
 S3 91106 G 7 . . 9 3 + . . . . 81 587
     
3. S11 211 A2 6 4 . 4 5 . . . . + 81 377
 S3 3818 A4 12 1 . 18 2 8 + . 2 . 57 385
 S3 31198 A4 5 2 . 12 3 1 . . 1 + 76 624
 S3 91005 C2 4 3 . 10 3 9 . . . . 71 581
 S11 3520 F3 8 . . 6 17 . . . + . 69 481
 S3 48152 F1 7 1 . 15 6 . . . 1 . 70 287
     
4.  S3 31522 A3 4 . + 9 2 . . . . . 85 534
 S11 226 A6 1 1 + 5 1 + 8 . + . 84 530
 S3 49920 B1 1 2 . 3 1 7 7? . . . 79 544
 S3 12494 E 1 . . 8 10 . . . 6 . 75 519

 
por./org.= poriën en/of organische resten; *) inclusief kwartsiet;  
N= aantal getelde punten; + = minder dan 1% 
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scherven loopt uiteen van 13 tot 43%. De scherven zijn 
ingedeeld in vier klassen op basis van het aandeel 
organische magering: 
1 scherven met voornamelijk organische magering: 
meer dan 60% van de magering bestaat uit po-
riën/organische resten, 
2 scherven met een gemengde magering: 30–60% 
van de magering bestaat uit poriën/organische resten, 
3 scherven met een magering van voornamelijk zand 
of steengruis: minder dan 30% van de magering be-
staat uit poriën/organische resten, 
4 scherven met een magering van uitsluitend minera-
le bestanddelen; in de poriën zijn geen resten van or-
ganisch materiaal waargenomen; ook macroscopisch 
zijn geen plantafdrukken zichtbaar. 
 
Organisch materiaal 
Technisch gezien is er een groot verschil tussen orga-
nisch materiaal enerzijds en minerale bestanddelen als 
steengruis, zand en ‘chamotte’ anderzijds. Organisch 
materiaal geeft tijdens het bakken ook brand ín de 
potwand, waarbij het voor een groot gedeelte weg-
brandt en de wand poreuzer wordt. Tijdens het vormen 
van het aardewerk hecht klei, die met organisch mate-
riaal is gemagerd, beter. 
 Organisch materiaal – dat overal te vinden is – 
hoeft alleen te worden geplukt en op de een of andere 
manier te worden fijngemaakt en door de klei gekneed. 
Macroscopisch is dit organisch materiaal vaak te zien 
als afdruk of als verkoolde resten, waarbij vaak duide-
lijk stengels, sprietjes en (gras)blaadjes, soms tot 4 cm 
lengte, te herkennen zijn. Dit organische materiaal is 
meestal horizontaal georiënteerd als gevolg van de 
opbouw van de pot uit kleirollen. In de verticale breuk 
is het daarom met het blote oog veel minder goed 
zichtbaar. Er zijn ook scherven, die op het eerste ge-
zicht niet of nauwelijks organisch materiaal lijken te 
bevatten, maar waarbij microscopisch toch een com-
ponent organisch materiaal zichtbaar is (S3 23875, 
27078, 35255, S2 3592, S11 12736). De fijnheid is in 
de microscoop echter moeilijk te bepalen.  
 In het algemeen wordt organisch materiaal waar-
mee klei is gemagerd, opgevat als mest en kaf, maar 
sommige Swifterbant-scherven zitten zó vol met af-
drukjes van stengels, grasblaadjes en dergelijke, dat er 
sprake moet zijn van fijngemaakte bundels gras en 
andere ‘onkruiden’. Dit was een voor de hand liggend, 
want alom beschikbaar materiaal, in tegenstelling tot 
mineraal mageringsmateriaal. Hoe is evenwel een 
bundel gras met prehistorische werktuigen fijn te krij-
gen? Met vuurstenen messen eist dit vrij veel tijd en 
inspanning. Indien je echter vers, niet gedroogd gras 
zeer kort in een vuurtje iets laat verkolen, is het ge-

makkelijk te verpulveren en zelfs tot poeder te verma-
len. Dit verkoolde gras is ook gemakkelijk door de klei 
te kneden: het breekt vanzelf in zeer kleine stukjes. De 
langere stengelstukken zijn dan mogelijk nog net niet 
verkoolde delen. Het met het blote oog nauwelijks te 
herkennen organische materiaal kan dan verpulverd, 
verkoold gras of verpulverd houtskool zijn of gewoon 
fijne as uit een haardje. 
 
Zand 
Zand is óf van nature in de klei aanwezig óf moet spe-
ciaal worden aangevoerd en doelbewust door de klei 
worden gekneed. Op de oeverwalvindplaatsen zelf is 
geen zand te vinden, maar wel op de rivierduinen, op 
slechts 0,5–1 km afstand. Een nadeel van zand als ma-
gering kan zijn, dat de klei minder goed hecht tijdens 
het vormen. Gladde breuken langs de oorspronkelijke 
kleirollen komen dan ook met name voor bij scherven 
met een grote component zand in de magering. 
 Bij de punttelling zijn kwartskorrels kleiner dan  
80 µ tot de matrix gerekend, omdat de kwartskorrels in 
de monsters van lokale klei niet groter zijn dan 80 µ. 
De vorm van de kwartskorrels, groter dan 80 µ, is in 
het algemeen afgerond rechthoekig, soms wat hoekiger, 
soms wat ronder. De gemiddelde grootte varieert bij 
alle groepen van 200–400 µ, met een enkele uitschieter 
van 400–460 µ (S3 21791, 28446, 31522, 26004), van 
690 µ (S11 211) en van 750 µ (S3 91106). Bij deze 
scherven gaat het om grotere, wat hoekiger stukken 
kwarts die waarschijnlijk afkomstig zijn uit het steen-
gruis.  
 
Steengruis 
Steen moet worden gezocht, aangevoerd en vergruisd 
alvorens het kan worden gebruikt als magering. De 
dichtstbijzijnde gebieden waar stenen te vinden zijn, 
zijn de Veluwe en de keileemgebieden van Urk en 
Drenthe, op afstanden van respectievelijk 10 en 25 km 
van de Swifterbant-sites (zie paragraaf 4.3). De ge-
steentefragmentjes bestaan voornamelijk uit graniet- 
en gneissachtige gesteenten. Veel minder vaak is stuk-
geslagen witte kwarts gebruikt. Per pot of scherf lijkt 
in het algemeen sprake van één steensoort, maar soms 
zijn er wat fragmentjes van verschillende gesteenten 
zichtbaar. De grootte van het steengruis varieert. 
Steentjes tot 1 cm grootte komen regelmatig voor, 
echter niet in de slijpplaatjes. Bij enkele scherven zijn 
gladde afgeronde grintjes van ca. 1 cm grootte gezien 
(S3 3818, 25164). In de slijpplaatjes ligt de gemid-
delde grootte van het steengruis tussen 900 en 5300 µ.  
 
Chamotte en kleiballetjes 
Verpulverd aardewerk is slechts sporadisch gebruikt 



5  TECHNOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET AARDEWERK 

 109

als mageringsmateriaal, maar verpulverde, gebakken 
brokken klei frequenter. Chamotte van gebakken klei 
is met het blote oog vaak te zien als meer rode of brui-
ne, harde, hoekige brokjes met een fijne structuur, tot 
ca. 0.7 cm grootte. Soms hebben de brokjes dezelfde 
kleur als de scherf. Microscopisch zijn de chamotte-
brokjes vaak wat donkerder van kleur, soms tweekleu-
rig, en hoekig van vorm, met krimpverschijnselen in 
de matrix ernaast. Ze hebben dezelfde matrix als de 
scherf waarin ze voorkomen en zijn zelf niet gemagerd. 
Bij de volgende scherven zijn deze chamottebrokjes, 
zowel macroscopisch als microscopisch waargenomen: 
S3 21188 (F), S2 3592 (B) en S3 49920 (B, verwarring 
met kleiballetjes mogelijk). Bij S11 12736 is chamotte 
waargenomen van dezelfde matrix als de scherf, ook 
van dezelfde kleur, maar wel met enkele grotere 
kwartskorrels erin, echter zonder andere magering. 
Grotere kwartskorrels komen ook in de matrix van 
deze scherf voor: is dit magering of iets zandhoudende 
klei? Alleen microscopisch zijn deze chamottebrokjes 
te zien bij S3 25165 (A4) en S23 243 (B). Bij beide 
scherven zijn slechts twee brokjes geteld en is verwar-
ring met kleiballetjes mogelijk, omdat de brokjes de-
zelfde kleur hebben als de scherf en iets afgerond 
rechthoekig zijn. Bij S11 226 is duidelijk chamotte ge-
bruikt dat van potgruis is gemaakt: de chamotte is zelf 
ook gemagerd met kwarts en chamotte. Het aardewerk 
waarvan de chamotte gemaakt is, is van dezelfde ma-

kelij als S11 226 zelf. De chamotte is dus meestal van 
dezelfde klei vervaardigd als het aardewerk, maar 
heeft geen magering: brokken van de potklei zijn mo-
gelijk eerst gebakken, daarna gestampt en door de klei 
gekneed. 
 Veel scherven bevatten kleiballetjes die van nature 
in de klei aanwezig waren of toevallig erin zijn te-
rechtgekomen. In enkele scherven (S3 21790, 21791, 
21003, 26718, 26499) lijken deze kleiballetjes echter 
in een grote hoeveelheid te zijn toegevoegd. Ze zijn 
zichtbaar als zachtere, lichtere brokjes. Waarschijnlijk 
zijn bij dit aardewerk stukgeslagen, droge, ongebakken 
brokken klei in de matrix verwerkt. Technisch is dit 
van geen enkel nut, want je krijgt er geen beter product 
door. Het praktische nut is misschien, dat zeer natte 
klei vlugger en beter bewerkbaar wordt. Kennelijk 
blijven deze kleiballetjes als zodanig bestaan. Als het 
gaat om stukken van oude haardplaten, die overigens 
alleen op de oeverwalvindplaatsen zijn gevonden, 
levert alleen uitgedroogde klei kleiballetjes op; gebak-
ken klei uit het midden van een haardplaat levert cha-
motte op: duidelijk tweemaal gebakken, dus hardere 
brokjes, die anders van kleur zijn.  
 
Kleisoort en magering 
Er zijn geen duidelijke correlaties van bepaalde 
kleisoorten met het gebruik van een specifieke 
magering. In alle kleisoorten zijn mengsels van mage-

Tabel 22b. Swifterbant, aardewerk, aantallen scherven ingedeeld naar kleisoort en mageringsgroep 
 

kleisoort mageringsgroep 1 mageringsgroep 2 mageringsgroep 3 mageringsgroep 4 
––––––– –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––– 
A1 9 3 . . 
A2 . . 1 . 
A3 . . . 1 
A4 . 2 2 . 
A5 . 1 . . 
A6 . . . 1 
     
B1 . . . 1 
B2 . 2 . . 
     
C1 1 1 . . 
C2 . . 1 . 
     
D . 1 . . 
     
E . . . 1 
     
F1 1 1 1 . 
F2 . 1 . . 
F3 . 2 1 . 
     
G . 1 . . 
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ringscomponenten gebruikt, waarbij zo nu en dan de 
ene component de boventoon voert en dan weer een 
andere. Er zijn wel enige tendensen aan te wijzen. De 
meeste scherven van kleisoort A1 en het kleirolletje 
zijn te vinden in de eerste mageringsgroep, met voor-
namelijk organisch materiaal (tabel 22b). Slechts één 
scherf uit deze mageringsgroep behoort tot een andere 
kleisoort (F). De andere scherven van kleisoort A1/C1 
zijn te vinden in de tweede mageringsgroep, organisch 
materiaal gemengd met steengruis en/of zand. Naast 
organisch materiaal in kleisoort A1 wordt zand, zand-
steen of steengruis in wisselende hoeveelheden ge-
bruikt. Zand is van ondergeschikt belang, behalve bij 
scherf S3 28559, die ook van een wat betere kwaliteit 
is. Het organische materiaal dat in kleisoort A1 is ge-
bruikt, is aan de grove kant. Fijn organisch materiaal 
wordt in de andere kleisoorten aangetroffen. 
 In kleisoort F zijn drie mageringsgroepen verte-
genwoordigd. Bij alle scherven van kleisoort F is als 
steengruis een zandsteen gebruikt; alleen S3 35255 
bevat naast wat zandsteen ook een ander soort ge-
steente. De scherven van kleisoort A2–6 en kleisoort B 
zijn te vinden in de tweede, derde en vierde mage-
ringsgroep. S11 226 (A6), heeft als enige scherf een 
grote component chamotte van scherfgruis. 
 
Homogeniteit van de klei 
Slijpplaatjes zijn feitelijk een steekproef van een pot 
en zouden daarvoor idealiter dus representatief moeten 

zijn. Er is evenwel een reeks van factoren, waardoor 
dit ideaal niet wordt bereikt. Het kan zijn dat de klei 
niet homogeen is. Soms liggen de mageringscom-
ponenten niet at random verspreid. Bij S3 21188 is 
bijvoorbeeld sprake van een concentratie van orga-
nisch materiaal, waardoor het percentage organisch 
materiaal mogelijk wat te hoog is uitgevallen. 
Macroscopisch lijkt deze scherf gemagerd te zijn met 
veel steengruis (kwarts) en wat fijn organisch 
materiaal en chamotte. 
 Als test is van vier scherven zowel de horizontale 
als de verticale snede geteld (tabel 23). In deze tabel 
zijn ook enkele scherven opgenomen die waarschijn-
lijk van dezelfde pot afkomstig zijn: S3 26718 en 
21003, S11 3520 en 4696. 
 Kleine verschillen in de percentages zijn mogelijk 
te wijten aan fouten in de telprocedure. Deze fou-
tenmarges zijn in het Laboratorium voor Bodemkunde 
en Geologie berekend (Van der Plas & Tobi, 1965) en 
staan aangegeven in de tabel. Er blijven enkele 
verschillen die niet te wijten kunnen zijn aan telfouten: 
– S3 35255, verticaal-horizontaal: verschil in per-
centage steengruis: 1% ± 1% tegen 5% ± 2%, 
– S3 3818, verticaal-horizontaal: verschil in percen-
tage poriën/organische rest: 12% ± 4% tegen 21% ± 
5%, 
– S3 1973, verticaal-horizontaal: verschil in percen-
tage steengruis: 7% ± 3% tegen 15%± 4%, 
– S3 26718, vertikaal-horizontaal: verschil in per-

Tabel 23. Swifterbant, aardewerk, microscopische analyse, vergelijkende punttellingen in percentages,  
van horizontale (h) en vertikale (v) snedes van een scherf en van bij elkaar behorende scherven 
 

vind– vondst snede kleisoort por./org. veldspaat kwarts zandsteen* steengruis pyriet matrix N
plaats nr.      
––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––
S3 1973 v A1 17 ± 3 + 1  –  7 ± 3 1 74 ± 4 443
  h  16 ± 4 1 –  –  15 ± 4 1 68 ± 5 379
           
S3 26718 v A1 7 ± 3 + 4 ± 2 –  –  1 87 ± 4 387
  h  10 ± 3 + 1 ± ½ +  –  + 85 ± 4 425
S3 21003 v  17 ± 3 1 +  2 ± 1 –  – 80 ± 3 606
           
S3 3818 v A4 12 ± 4 1 19 ± 4 3 ± 1 8 ± 3 2 56 ± 5 385
  h  21 ± 5 1 11 ± 4 2 ± 1 3 ± 2 1 60 ± 5 362
           
S3 35255 v F2 7 ± 3 1 4 ± 2 2 ± 1 1 ± 1 – 86 ± 4 432
  h  10 ± 3 2 2 ± 1 1  5 ± 2 – 81 ± 4 421
           
S11 3520 v F3 8 ± 3 – 6 ± 2 17 ± 4 –  + 69 ± 4 481
S11 4696 v F3 12 ± 3 + 9 ± 3 5 ± 2 –  – 74 ± 4 552

 
por./org. = porieën en/of organische resten;  
*) inclusief kwartsiet;  
N = aantal getelde punten;  
vuursteen, glimmers, chamotte en vivianiet waren afwezig 
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centage kwarts: 4% ± 2% tegen 1% ± 0,5%. 
Alleen bij S3 3818 is er een verschil in percentage 
poriën/organische resten. Wel zijn er bij alle vier 
scherven in de verticale snedes meer ronde-ovale vor-
men en in de horizontale snedes meer langgerekte, 
grillige vormen te zien. Bij alle vier scherven levert 
wel één component een betekenisvol verschil, hetgeen 
dus te wijten is aan inhomogeniteiten van de klei. 
 Tussen S11 3520 en S11 4696 bestaat verschil in 
percentages zandsteen: respectievelijk 17% ± 4% (vier 
grote fragmenten geteld en wat kleinere) en 5% ± 2% 
(één groot fragment geteld en wat kleinere). Tussen S3 
21003 en 26718 is er verschil in percentage pori-
en/organische resten geconstateerd, respectievelijk 
17% ± 3 en 7% ± 3% vertikaal en 10% ± 3.0% hori-
zontaal. Ook hier lijkt sprake van inhomogene klei, of 
het is een signaal dat de bewuste scherven toch van 
verschillende potten afkomstig zijn. Door deze inho-
mogeniteiten van de klei is het mogelijk dat twee 
scherven van dezelfde pot in verschillende 
mageringsgroepen terechtkomen. 

5.4  CHEMISCHE ANALYSE 
 
Van een aantal scherven van kleisoort A1, A4, B en F 
en van de scherven van kleisoorten A3 en A6 zijn 
chemische analyses gemaakt om na te gaan of deze 
kleisoorten ook in hun chemische samenstelling ver-
schillen. Ter vergelijking zijn ook het kleirolletje, een 
stuk haardklei en monsters van lokale oeverwal-, kom- 
en geulklei chemisch geanalyseerd. De uitkomsten 
staan in tabel 24. Verrekening met de grove kwarts uit 
de punttellinganalyse resulteert in de chemische 
samenstelling van de matrix (tabel 25). Tabel 26 geeft 
de samenstelling na een mineralogische normbe-
rekening alsof de oxiden afkomstig zouden zijn van 
acht mineralen (zie paragraaf 5.1). Tabel 27 geeft de 
gemiddelde waarden hiervan, per kleisoort. Hoewel 
binnen de kleisoorten wel variaties zijn waar te nemen, 
bestaan er verschillen tussen die kleisoorten. 
 
Kleisoort A1 heeft in het algemeen een hoger kwarts-
gehalte dan de andere soorten, met uitzondering van de 

Tabel 24. Swifterbant, aardewerk, chemische samenstelling in percentages 
 

vind- monster/ klei- SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O CaO MgO TiO2 P2O5 MnO gloei-
plaats vondstnr. soort verlies
–––––– ––––––– ––––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––––
 kleirol A1? 72.4 11.4 3.4 2.9 1.4 2.4 1.2 0.6 0.3 0.1 1.8
 haardklei A1 73.0 12.1 3.3 2.6 1.1 1.0 1.3 0.7 0.2 0.2 4.7
 oeverwalklei (1) A1 65.2 12.5 6.2 2.6 0.6 0.8 1.7 0.7 0.6 0.2 8.1
 komklei (3) A1 66.1 12.6 6.0 2.6 0.6 0.9 1.7 0.7 0.5 0.2 7.9
 geulklei (7) A1 66.7 9.8 4.2 2.1 1.2 3.4 1.8 0.5 0.2 0.1 8.7
   
S3 995 A1 70.2 10.5 3.1 3.3 1.3 1.8 1.2 0.5 1.0 0.1 7.4
S3 21003 A1 75.0 11.1 3.6 2.4 0.9 1.1 1.5 0.6 0.2 0.0 5.1
S3 21791 A1? 65.1 12.0 3.8 3.1 1.7 1.2 1.2 0.5 0.2 0.1 11.6
S3 26499 A1 67.8 9.9 3.9 2.4 1.5 1.3 1.2 0.5 0.2 0.1 12.8
S23 942 A1 72.6 10.4 1.7 2.6 1.1 0.6 0.4 0.9 0.1 0.0 9.6
   
S3 31522 A3 73.4 14.1 3.4 2.3 0.5 0.7 1.3 0.7 0.1 0.0 4.5
S3 3818 A4 67.8 10.4 5.3 2.1 0.8 1.3 0.7 0.5 0.7 0.2 8.6
S3 25164 A4 71.2 13.2 3.3 2.8 1.3 0.8 1.1 0.6 0.1 0.0 7.4
S3 31198 A4 73.3 11.3 4.9 2.1 1.1 0.9 0.9 0.6 0.2 0.1 4.7
S61 266 A4 67.1 13.8 2.9 2.4 0.8 0.7 1.0 0.7 0.3 0.0 9.9
S11 226 A6 76.7 9.3 3.0 1.7 0.8 0.8 0.3 0.7 0.1 0.0 7.4
   
S3 49920 B1 68.9 14.5 4.1 3.2 0.9 0.9 1.0 0.8 0.7 0.1 5.8
S23 348 B2 69.5 12.9 2.2 3.1 1.2 0.7 0.7 0.8 0.1 0.0 10.0
S2 3592 B2 75.8 12.7 3.3 3.0 1.3 0.9 0.9 0.5 0.2 0.1 4.3
   
S3 21188 F1 68.2 14.9 5.0 3.3 0.5 0.8 1.3 0.8 0.3 0.1 4.0
S11 12736 F1 59.2 16.5 2.6 2.7 0.2 1.4 0.5 1.2 1.3 0.0 15.4
S3 35255 F2 65.0 16.1 3.7 3.3 0.8 1.0 1.4 0.7 0.5 0.0 7.1
S3 23875 F3 63.9 12.7 5.2 2.3 0.5 0.6 1.2 0.7 0.3 0.0 13.1
S11 3520 F3 62.1 14.5 3.0 2.1 0.1 1.1 0.6 0.9 1.4 0.0 14.9
S11 4690 F3 63.8 13.1 2.7 2.1  0.1 0.3 0.4 1.0 1.1 0.0 13.6
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scherf van A6 (S11 226) waarvan het kwartsgehalte er 
duidelijk uitspringt. De kaolinietpercentages zijn zo 
laag, dat zelfs het gemiddelde nog negatief is. Het 
gemiddelde albietpercentage ligt daarentegen juist erg 
hoog. ‘Afwijkingen’ binnen de kleisoort zijn S3 21790 
met een te laag kwartsgehalte en S23 942 met een te 
laag talkpercentage en te hoog rutielgehalte. Er zijn 
grotere variaties in kaoliniet- en albietwaarden.  
 De scherf van A3 (S3 31522) verschilt van kleis-
oort A1 door een veel hoger kaolinietgehalte en een 
lager albietpercentage.  
 Kleisoort A4 verschilt van A1 door een lager 
kwartsgehalte en hogere kaolinietwaarden. Binnen de 
kleisoort A4 vertoont S61 266 een wat hoger kaoli-
nietgehalte. De scherf van kleisoort A6 (S11 226) heeft 
het hoogste kwartspercentage en het laagste musco-
vietpercentage in vergelijking met de andere waarne-
mingen. 

 Kleisoort B verschilt weinig van A1, alleen de 
kaolinietpercentages liggen in het algemeen hoger.
 Kleisoort F verschilt het duidelijkst van kleisoort 
A1: kleisoort F heeft een lager kwartsgehalte, een 
duidelijk hoger kaolinietgehalte, een laag albietgehalte 
en een wat hoger rutielgehalte. Binnen kleisoort F is er 
een vrij grote variatie in kaoliniet- en albietwaarden. 
 
In vergelijking hiermee passen het stuk haardklei (S3 
26285) en het kleirolletje (S3 9870) bij kleisoort A1; 
het kleirolletje heeft alleen een iets hoger calcietper-
centage. De kleimonsters van de oeverwal- en komklei 
(monsters 1 en 3) verschillen enigszins van de geulklei 
(monster 7): het kaolinietpercentage ligt wat hoger, die 
van albiet, calciet en hematiet lager. In vergelijking 
met de scherven van kleisoort A1 hebben de oeverwal- 
en komklei wat hogere percentages van kaoliniet, talk 
en hematiet (mogelijk door latere aanrijking van ijzer) 

Tabel 25. Swifterbant, aardewerk, chemische samenstelling van de  
matrix in percentages, na verrekening met de grove kwarts uit de punttellinganalyse 
 

vindplaats monster/ snede kleisoort SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O CaO MgO TiO2
 vondstnr.   
––––––– –––––––– ––––– ––––––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––
 kleirol  A1? 74.6 12.5 3.7 3.2 1.5 2.6 1.3 0.6
 haardklei  A1 77.0 12.8 3.4 2.7 1.2 0.8 1.4 0.7
 oeverwalklei (1)  A1 72.2 13.8 6.9 2.9 0.7 0.9 1.9 0.8
 komklei (3)  A1 72.5 13.8 6.6 2.9 0.7 1.0 1.9 0.8
 geulklei (7)  A1 74.5 10.9 4.7 2.4 1.3 3.7 2.0 0.6
    
S3 995  A1 76.1 11.6 3.5 3.6 1.5 2.0 1.3 0.6
S3 21003  A1 77.5 11.8 3.8 2.5 1.0 1.2 1.6 0.7
S3 21790  A1 72.1 14.3 4.5 3.7 2.0 1.4 1.5 0.6
S3 26499  A1 75.7 11.7 4.5 2.9 1.8 1.5 1.4 0.6
S23 942  A1 80.3 11.6 1.8 2.9 1.2 0.7 0.5 1.0
    
S3 31522  A3 73.4 16.3 4.0 2.7 0.6 0.8 1.5 0.8
S3 3818 vert. A4 66.5 16.5 8.8 3.4 1.3 2.0 1.2 0.9
S3 3818 hor. A4 70.4 14.6 7.4 3.0 1.1 1.8 1.0 0.8
S3 25164  A4 71.5 16.3 4.1 3.5 1.7 1.0 1.3 0.7
S3 31198  A4 72.5 14.3 6.4 2.7 1.3 1.2 1.1 0.7
S61 266  A4 72.6 17.1 3.6 3.0 0.9 0.8 1.2 0.8
S11 226  A6 81.0 10.6 3.4 1.9 1.0 0.9 0.4 0.8
    
S3 49920  B1 71.7 16.2 4.5 3.5 1.0 1.0 1.1 0.9
S23 348  B2 73.8 15.7 2.6 3.8 1.4 0.8 0.8 1.0
S2 3592  B2 74.3 14.5 3.2 3.5 1.4 1.1 1.0 0.6
    
S3 21188  F1 66.5 18.8 6.3 4.2 0.6 1.0 1.6 1.0
S11 12736  F1 69.1 20.4 3.3 3.3 0.2 1.7 0.6 1.5
S3 35255 vert. F2 69.0 18.5 4.2 3.8 0.9 1.1 1.6 0.9
S3 35255 hor. F2 69.7 18.1 4.1 3.7 0.9 1.1 1.5 0.8
S3 23875  F3 68.0 17.5 7.2 3.1 0.7 0.9 1.7 1.0
S11 3520  F3 69.6 19.7 4.1 2.9 0.2 1.4 0.8 1.3
S11 4696  F3 71.5 19.0 3.9 3.0 0.1 0.4 0.6 1.4
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en een lager percentage albiet. De geulklei heeft in 
vergelijking met kleisoort A1 ook een wat hoger talk-
percentage en een hoger calcietpercentage. De gemid-
delden ontlopen elkaar niet veel, slechts enkele waar-
den springen eruit. 
 

Het aardewerk van de rivierduinen, van de vindplaat-
sen S11, S23 en S61, en het aardewerk van de oe-
verwallen, van de vindplaatsen S3 en S2, komt in de-
zelfde kleisoorten voor, maar er zijn wel enkele ver-
schillen tussen de ‘rivierduinscherven’ en de ‘oever-
walscherven’ binnen één kleisoort. In kleisoort A1 

Tabel 26.  Swifterbant, aardewerk, mineralogische normsamenstelling 
 in percentages (berekend met als uitgangspunt een samenstelling van 8 mineralen) 
 

vindplaats monster/ snede kleisoort kwarts kaoliniet muscoviet talk albiet calciet hematiet rutiel
 vondstnr.   
––––––– –––––––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– –––– ––––
 kleirol  A1? 49.8 -0.9 26.1 4.0 12.2 4.5 3.6 0.6
 haardklei  A1 53.2 5.4 22.2 4.3 9.5 1.4 3.4 0.7
 oeverwalklei (1)  A1 48.0 8.0 23.7 5.6 5.7 1.6 6.7 0.7
 komklei (3)  A1 48.2 8.1 23.5 5.6 5.8 1.7 6.4 0.7
 geulklei (7)  A1 50.4 2.6 19.1 6.1 10.4 6.4 4.5 0.6
            
S3 995  A1 52.9 -6.1 29.7 4.0 12.3 3.4 3.4 0.6
 21003  A1 55.2 4.9 20.7 4.8 8.1 2.0 3.7 0.6
 21790  A1 43.5 -2.7 30.7 4.5 16.7 2.5 4.4 0.6
 26499  A1 51.0 -1.5 23.7 4.2 15.0 2.6 4.4 0.6
S23 942  A1 60.0 0.7 24.0 1.5 9.8 1.6 1.8 1.0
            
S3 31522  A3 46.9 16.3 21.5 4.6 4.8 1.3 3.8 0.7
S3 3818 vert. A4 38.1 8.6 27.2 3.5 10.3 3.4 8.0 0.8
  hor.  45.1 7.6 24.1 3.1 9.1 4.0 7.1 0.7
 25164  A4 42.1 5.4 28.8 3.9 13.6 1.7 4.0 0.7
 31198  A4 46.8 8.2 22.1 3.3 10.9 2.0 6.1 0.7
S61 266  A4 44.7 14.3 24.2 3.6 7.6 1.4 4.4 0.8
S11 226  A6 62.6 6.7 16.0 1.1 7.9 1.5 3.3 0.8
            
S3 49920  B1 45.0 7.3 29.0 3.3 8.5 1.7 4.4 0.9
S23 348  B2 46.8 2.8 31.1 2.5 11.9 1.4 2.6 1.0
S2 3592  B2 48.4 2.2 28.4 3.0 11.8 1.9 3.7 0.6
            
S3 21188  F1 37.2 10.6 33.7 4.8 5.0 1.7 6.1 1.0
S11 12736  F1 40.7 22.4 26.1 1.8 1.7 2.9 3.1 1.4
S3 35255 vert. F2 38.8 11.2 30.9 4.8 7.7 1.9 4.0 0.8
  hor.  40.1 10.9 30.2 4.7 7.5 1.9 4.0 0.8
S3 23875  F3 39.9 15.2 25.4 5.0 5.2 1.5 6.9 0.9
S11 3520  F3 41.8 24.0 23.2 2.3 1.2 2.4 3.9 1.2
 4696  F3 45.2 21.6 24.5 1.9 1.1 0.7 3.7 1.4

 
 
Tabel 27.  Swifterbant, aardewerk, gemiddelden van de mineralogische samenstelling per kleisoort 
 

kleisoort kwarts kaoliniet muscoviet talk albiet calciet hematiet rutiel
––––––  –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– ––––––
lokale klei, A1 n=3 48.9 5.9 22.1 5.8 7.3 3.2 5.8 0.7
rol/haardklei, A1 n=2 51.2 2.3 24.2 4.2 10.9 3.0 3.5 0.7
A1 n=5 52.5 -1.0 25.8 3.8 12.4 2.4 3.5 0.7
A3 n=1 46.9 16.3 21.5 4.6 4.8 1.3 3.8 0.8
A4 n=4 43.8 9.0 25.2 3.5 10.4 2.1 5.2 0.8
A6 n=1 62.7 6.7 16.0 1.1 7.9 1.5 3.3 0.8
B1, 2 n=3 46.7 4.1 29.5 3.0 10.7 1.6 3.5 0.8
F1, 2, 3 n=6 43.2 17.5 27.2 3.4 4.9 1.9 4.6 1.1
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heeft S23 942 een lager talkpercentage, een lager he-
matietpercentage en een wat hoger rutielpercentage 
dan de scherven van S3. In kleisoort A4 heeft S61 266 
een hoger kaolinietpercentage en een wat lager albiet-
percentage. S23 348 van kleisoort B verschilt niet erg 
van de beide scherven van S2 en S3, alleen het rutiel-
gehalte is iets hoger. In kleisoort F hebben de scherven 
van de vindplaats S11 in vergelijking met de scherven 
van S3 een veel hoger kaolinietgehalte, een lager al-
bietgehalte, een lager hematietgehalte en een iets hoger 
rutielgehalte. De oorzaak hiervan kan voor een deel 
liggen bij de verschillende conserveringsomstandig-
heden. Bij de Thermal Color Tests werd duidelijk dat 
er sprake is van ijzerverplaatsing in en uit de scherf. 
 
Van enkele scherven van kleisoort A1, waarbij het 
percentage kaoliniet negatief is uitgevallen, is een 
tweede mineralogische samenstelling berekend, waar-
bij de keuze van mineralen door het computerpro-
gramma is bepaald. Ter vergelijking zijn deze bereke-
ningen ook voor enkele andere scherven en een klei-
monster uitgevoerd (tabel 28). Er zijn nu mineralen 
bijgekomen: paragoniet (Na,Al-silicaat), phlogopiet 
(Mg,Al-silicaat), microklien (K-veldspaat), dolomiet 
(Mg-carbonaat) en sphene (titaanmineraal) in plaats 
van rutiel. Bij de scherven van kleisoort A1 en B is 
kaoliniet nu geheel afwezig, terwijl bij de oeverwalklei 
een zeer laag percentage kaoliniet is berekend; de 
scherf van kleisoort F (S3 23875) heeft als enige een 
hoog kaolinietpercentage. De scherven S3 26499 en 
995 van kleisoort A1 met een negatieve kaolinietuit-
komst in tabel 26, vertonen nu een zeker percentage 
phlogopiet, talk is nu geheel afwezig en de albietper-
centages zijn relatief hoog. Alleen bij deze twee scher-
ven is een percentage calciet berekend. De andere 
scherf van kleisoort A1, S3 21003, met een positief 

kaolinietgehalte in tabel 26 vertoont nu een zeker per-
centage paragoniet, daarentegen een lager albietper-
centage en talk is in dit geval wel berekend. De scherf 
S3 3818 van kleisoort A4 en S3 49920 van kleisoort B 
zijn vrijwel aan elkaar gelijk en ze verschillen nauwe-
lijks van de scherf S3 21003 van A, alleen zijn hun 
kwartspercentages 10–13% lager en die van muscoviet 
wat hoger (6–9%). De scherf van kleisoort F (S3 
23875) heeft een lager kwartspercentage en een hoog 
kaolinietpercentage, terwijl veldspaten afwezig zijn. 
Ook bij de oeverwalklei is geen veldspaatgehalte bere-
kend. 
 
Conclusie 
Volgens een clusteranalyse van alle gegevens van de 
scherven behoren de meeste scherven tot één cluster, 
met uitzondering van S3 26004, 27078, S11 12736, 
4696 en 3520. Scherf S3 26004 valt er waarschijnlijk 
buiten, omdat dit een secundair verbrande scherf is, 
waarvan in het röntgendiffractogram geen micalijnen 
zichtbaar zijn. Scherf S3 27078 (kleisoort D) vertoont 
een dusdanig afwijkend röntgendiffractogram, dat dit 
een bijzondere scherf kan zijn. Scherven S11 12736, 
4696 en 3520 (kleisoort F) zijn afkomstig van een 
rivierduin; 4696 en 3520 kunnen van eenzelfde pot 
afkomstig zijn. Het aardewerk van S11 is dus van een 
duidelijk andere kleisoort vervaardigd dan dat van 
lokale type A1-kleien van de oeverwalvindplaatsen S2 
en S3. Mogelijk zijn die potten van S11 van elders 
aangevoerd, eventueel in een eerdere fase. 
Aangezien er goede argumenten zijn om S3 aan te 
merken als zomerwoonplaats (zie hoofdstuk 3) moeten 
we aannemen dat de Swifterbant-gemeenschappen een 
vorm van mobiliteit kenden tussen twee of meer basis-
nederzettingen, waartussen zij zich op seizoensbasis 
verplaatsten. Daarbij kunnen zij aardewerk hebben 

Tabel 28.  Swifterbant, aardewerk, mineralogische normsamenstelling  
waarbij de keuze van mineralen door het computerprogramma is bepaald 
 

kwarts kaol.     mica’s smectiet    veldspaten   carbonaten oxiden titaan
scherf/ klei-   mineralen 
monster soort mus par phl som talk alb micr som calc dolm som hemat sphene
–––––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
oeverwalklei A1 51 2 24 8 – 32 5 – – – – 1 1 7 2
S3 995 A1 50 – 21 – 5 26 – 13 4 17 3 – 3 4 1
S3 21003 A1 58 – 21 7 – 28 3 3 – 3 – 2 2 4 2
S3 26499 A1 52 – 21 – 3 24 – 15 – 15 + 3 3 5 1
S3 3818 A4 45 – 27 12 – 39 1 2 – 2 – 4 4 8 2
S3 49920 B1 48 – 30 11 – 41 3 1 – 1 – 1 1 5 2
S3 23875 F3 41 10 26 8 – 34 5 – – – – 1 1 7 2

 
kaol = kaoliniet; mus = muscoviet; par = paragoniet; phl = phlogopiet; alb = albiet;  
micr = microklien; ca = calciet; dol = dolomiet; hemat = hematiet 
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meegenomen, hoewel het meeste ter plaatse zal zijn 
vervaardigd. De benodigde grondstoffen waren name-
lijk ruim voorhanden en aardewerk is betrekkelijk snel 
gemaakt. Daarbij komt nog dat fabricage elders in de 
regio niet van die ter plaatse is te onderscheiden, om-
dat de Calaiskleien in het IJsselmeerbekken – naar wij 
aannemen – chemisch en mineralogisch nauwelijks 
van elkaar zullen verschillen. Aantoonbaar van de 
lokale klei (A1) afwijkende kleisamenstelling, zoals bij 
S3 27078 (D) en de aardewerkgroep F wijzen dus op 
‘import’ van een klein deel van het aardewerk van 
buiten de regio. Daarbij wordt in de eerste plaats ge-
dacht aan de omringende hoge gronden van de Veluwe, 
Overijssel en het Drentse Plateau.  
 
 
5.5 THERMAL COLOR TEST 
 
Op de scherven is een Thermal Color Test (Hulthén, 
1976; 1977) uitgevoerd. Brokjes van de scherven zijn 
bij een steeds hogere temperatuur gebakken en de 
kleuren ervan zijn beschreven en in grafieken verwerkt. 
Er deden zich hierbij nogal wat problemen voor (De 
Roever, 1983).  
  Het is moeilijk te bepalen wat de juiste kleur is van 
de nog niet opgebakken scherf. Vrijwel al het aarde-
werk is gevlekt – zwart/donkergrijs/grijs/crèmekleurig 
– doordat het ijzer niet overal in dezelfde mate is ge-
oxideerd. Het ijzer kan pas oxideren, en dus een be-
paalde kleur veroorzaken, bij voldoende toevoer van 
zuurstof tijdens het bakproces, nadat het organische 
materiaal is weggebrand. “Under certain conditions 
the carbon may even rob iron oxide of some of its oxy-
gen” (Shepard, 1965). De kern van de scherven is vrij-
wel altijd donker door nog niet verbrande, organische 
stof en gereduceerd ijzer. Dit alles wijst op óf een 
korte aanhoudtijd, óf een lage baktemperatuur, óf on-
voldoende toevoer van zuurstof, of een combinatie 
daarvan. Daarnaast zijn grijs- en zwarttinten veroor-
zaakt door roetaanslag of aankoeksels. Vaak is dan in 
het breukvlak nog een licht gekleurd randje zichtbaar, 

terwijl het oppervlak donker is. Donkere en lichte 
scherven bleken vaak tot één pot te behoren. Als uit-
gangskleur is de lichtste kleur genoteerd, die op een 
scherf voorkomt. Daar bij de test in de regel kleine 
brokjes zijn gebruikt (1–2 cm2), is een te donkere re-
presentant van de pot niet ondenkbaar. 
 De conserveringsomstandigheden spelen eveneens 
een rol bij de kleur van de scherf zoals deze in de 
grond bewaard is gebleven. Het aardewerk van de 
rivierduinen is in het algemeen wat bruiner dan dat van 
de oeverwallen. Zoals eerder vermeld zijn er zijn zelfs 
geringe kleurverschillen waargenomen tussen de 
scherven in de vitrine van het museum van Schokland 
(Noordoostpolder) en scherven van dezelfde pot in een 
plastic zak in het magazijn. 
  Een aantal kleuren, vooral de hele lichte kleuren 
met een value groter dan acht, komen niet voor in de 
Munsell Soil Color Charts. De waarden daarvan moe-
ten worden geschat. De codes van kleuren die zich 
tussen de gegeven kleuren bevinden, moeten eveneens 
worden geschat. De codering van allerlei soorten grijs-
tinten levert nogal wat problemen op. Het is nog maar 
de vraag of men al die kleuren te allen tijde wel het-
zelfde inschat en beschrijft. 
  De oorspronkelijke baktemperatuur is met behulp 
van deze methode voor dit soort aardewerk niet goed 
te bepalen, omdat kleurveranderingen bij lagere tempe-
raturen niet altijd het gevolg zijn van het overschrijden 
van de oorspronkelijke baktemperatuur. De kleur ver-
andert doordat organische stof wegbrandt. “Gray or 
black ware may be oxidized at or below its original 
firing temperature or a temperature higher than that of 
the original may be required” (Shepard, 1965). Orga-
nische stof geeft bij verbranding met voldoende zuur-
stof koolmonoxide of dioxide en verdwijnt als gas. 
Deze reactie produceert hitte en verhoogt de tempera-
tuur in het aardewerk. De aard van de organische stof, 
de duur en de hoogte van de baktemperatuur en de 
dichtheid van de klei, die de circulatie van gassen be-
invloedt, hebben alle effect op het bakken van de 
scherf. Een deel van het organisch materiaal begint  

Tabel 29.  Swifterbant, behouden kleurverschillen bij twee scherven bij hogere temperaturen  
 

 800º 900º 1000º 
S3 27078    
buitenwand 7,5 YR/8/4 7,5 YR/8/4 2,5–5 YR/5/7 
rand breukvlak 5 YR/7/6 5   YR/6/6 2,5–5 YR/4,5/7 
kern/binnenwand 5 YR/3/1 2,5 YR/5/6 2,5–5 YR/4,5/7 
recent potje van geulklei    
rode scherf 7,5 YR/7/4 7,5 YR/6,5/5 2,5–5 YR/5/6 
kern 7,5 YR/5,5/6 7,5 YR/6,6/5 2,5 YR/5/6 
donkere scherf 5–7 YR/6/4 5–7,5 YR/5/4 2,5 YR/4/4 
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Fig. 27:  Thermal Color Test, curves van de kleurveranderingen bij hogere baktemperaturen 
A: scherven van kleisoort A1: S3 1973, 21003, 21790, 21935, 26718, 28446, 28559 
B : scherven van kleisoort A1: S3 995, 21791, 26499 
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  
horizontaal; S3 3818 (A4), curve van de chroma op eind omlaag; S3 27078 (D), oppervlak van de scherf (----), kern (....) 
D: scherven S11 211 (A2) en 226 (A6) 
E: scherven S3 31198 (A4), S3 23875 (F3), S3 91106 (G) 
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Fig. 27 (vervolg) 
F: scherven S23 942 (A1), S61 266 (A4), S23 1375 (A5), S23 348 (B2), S11 12736 (F1), S11 3520 en 4696, (F3) 
G: leemklonten en kleirolletje (----) 
H: kleimonsters 1-6 (––), 7 (----), 8 (....) 
I: scherven van het potje van geulklei (7): oppervlak van lichte scherf (––), kern van lichte scherf (----),  
oppervlak van donkere scherf (....) 
K: secundair verbrande scherf S3 26004: rode deel van de scherf (––); grijze deel van de scherf (----) 
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reeds bij 250o C te oxideren, maar meestal zijn hogere 
temperaturen vereist. Zelfs rookaanslag oxideert lang-
zaam bij temperaturen beneden 500º C. Het meest 
effectief zijn temperaturen van 700–800º C (Shepard, 
1965). 
 Scherven die bij 300º C opnieuw gebakken zijn, 
zijn soms enigszins van kleur veranderd, maar de 
kleurverschillen op één scherf bleven bestaan. Het 
oppervlak van scherven die kort bij 500º C zijn gebak-
ken, behield dezelfde kleur, terwijl bij een aanhoudtijd 
van drie uur de kleur wel veranderde. De scherven die 
lang bij 500º C zijn gebakken, hebben geen van alle 
dezelfde kleur als voor het opstoken. De donkere kleur 
van de kern is bij ongeveer de helft van de scherven na 
het opstoken bij 500º C verdwenen, bij de andere pas 
bij 600º C. 
  Kleurverschillen op één scherf bleken pas bij 
hogere temperaturen te verdwijnen en in enkele geval-
len bleven ze zelfs behouden, bijvoorbeeld bij scherf 
S3 27078 (fig. 27:c) en bij een recent potje, gemaakt 
van geulklei (monster 7, fig. 27:i; tabel 29). De secun-
dair verbrande, rood met grijze scherf S3 26004, ver-
anderde pas van kleur bij 800º C, maar bleef wel tot en 
met 1000º C een duidelijke tweekleurigheid behouden: 
2.5 YR/4/6 en 10 YR/3/3 (fig. 27:k). Een geheel don-
kere scherf van een pot kan dus andere curven te zien 
geven dan een lichte scherf van dezelfde pot. Daar-
naast kunnen bij hogere temperaturen nieuwe kleurver-
schillen optreden. Als het oppervlak goed bewerkt is, 
gepolijst of zeer goed glad gestreken, krijgt dit een 
andere kleur dan de kern. Soms is dit bewerkte opper-
vlak afgeschilferd, waardoor de kleur eronder aan het 
oppervlak zichtbaar wordt. Ook kunnen zich al vrij 
snel rode ijzerhuidjes vormen op het oppervlak en op 
oude breuken. De kern is vaak gevlekt en ook op het 
oppervlak verschenen soms rodere vlekken. 
  Het is opvallend dat de, tijdens het opbakken, 
licht gekleurde scherven alle op de rivierduinen zijn 
gevonden. Ook ijzerhuidjes komen daar vaker voor. In 
zandgrond is ijzer mogelijk mobieler dan in klei. 
Waarschijnlijk is de lichte kleur van dit aardewerk 
bepaald door uitloging en niet door gebruik van een 
andere kleisoort. Scherven van de rivierduinen en klei-
oeverwallen, die volgens de andere analysemethoden 
tot één groep gerekend worden, vallen met de Thermal 
Color Test uiteen in lichte en donkere scherven. Het 
vergelijken van aardewerk uit opgravingen in uiteen-
lopende geologische condities is met deze methode dus 
eigenlijk niet mogelijk, omdat de ijzerverplaatsing in 
iedere grondsoort anders is. 
 
 
 

Het bepalen van de baktemperatuur van het aardewerk 
met behulp van de Thermal Color Test 
De curven van de Thermal Color Test zijn weergege-
ven in figuur 27:a–k. Het bepalen van de oorspronke-
lijke baktemperatuur blijkt bij dit aardewerk met deze 
methode niet goed mogelijk. Geen enkele scherf heeft 
bij 500º C precies dezelfde kleur als bij 0o C. De 
kleurveranderingen bij lagere temperaturen zijn het 
gevolg van het wegbranden van organische stof, waar-
na ijzer kan oxideren, hetgeen al kan optreden bij een 
opbaktemperatuur die lager ligt dan de oorspronkelijke 
baktemperatuur.  
 We nemen aan dat Swifterbant-aardewerk in een 
open vuur gebakken is. De temperatuur zal niet erg 
hoog geweest zijn, hoogstwaarschijnlijk beneden 700º 
C. De röntgendiffractogrammen lijken op die van de 
lokale klei die bij 500–600º C is gebakken. Gezien de 
donkere kern van de scherven zal de aanhoudtijd van 
het vuur kort zijn geweest, waarschijnlijk minder dan 
30 minuten; het aardewerk is vrij vlug uit het vuur 
genomen. Een lage baktemperatuur geeft het product 
een weerbaarheid tegen temperatuurschommelingen, 
wat voor kookpotten van groot voordeel is. De laagste 
temperatuur waarbij een bruikbaar product wordt ver-
kregen is 550o C (Keith Nicklin, 1981). 
 Slechts één scherf, de secundair verbrande, dus 
niet normaal gebakken scherf S3 26004 bleef tot en 
met 700º C gelijk van kleur (fig. 27:k). De oorspronke-
lijke baktemperatuur zal dus tussen 700 en 800º C 
gelegen hebben. Het langdurig verblijf in een haard 
met iets lagere temperaturen, die eventueel herhaalde 
malen is opgestookt, heeft mogelijk hetzelfde effect als 
bakken bij een hogere temperatuur. Het is opvallend 
dat het oorspronkelijk grijze, gereduceerde deel van de 
scherf aan de binnenzijde tot en met 1000º C anders 
van kleur bleef. 
 
Het indelen in kleigroepen met behulp van de Thermal 
Color Test 
Bij de curven zijn twee duidelijk verschillende groepen 
te onderscheiden: curven van donkere scherven van de 
oeverwallen (fig. 27:a–c) en curven van lichte scher-
ven van de rivierduinen (fig. 27:f). Zoals we hebben 
gezien, houdt dit verschil eerder verband met de ver-
schillende conserveringsomstandigheden dan met ver-
schillende kleisoorten. Daarnaast gedragen enkele 
scherven zich wat afwijkend (fig.27:d, e). 
 
Donkere scherven: 
In figuur 27:a zijn de curven van de kleisoort A1 weer-
gegeven waarbij de curve van de value bij 900º C een 
top vertoont en bij 1000o C sterk naar beneden duikt. 
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 In figuur 27:b missen de curven van kleisoort A1 
deze top, maar zij duiken wel bij 1000º C sterk naar 
beneden. 
 In figuur 27:c zijn de curven van de scherven van 
andere kleisoorten te zien, die vrijwel overeenkomen 
met de curven van figuur 27:b. De curve van de chro-
ma gaat bij sommige scherven bij 1000º C iets omhoog, 
bij sommige blijft deze horizontaal en bij één scherf 
gaat hij omlaag. De kern van scherf S3 27078 vertoont 
andere curven omdat het bij deze scherf langer duurde 
tot het organische materiaal was weggebrand. De ver-
schillen tussen de curven van figuur 27:a–c zijn zo 
klein dat ze alle tot één groep gerekend kunnen worden. 
De kleur bij 1000º C is bij al deze scherven vrijwel 
dezelfde; bij ongeveer de helft van de scherven is het 
oppervlak wat gebarsten. Het oppervlak van gepolijste 
of goed bewerkte scherven is bij 1000º C wat glim-
mend. Dit verschijnsel doet zich echter niet voor bij 
scherven van de rivierduinen, hoewel ook daarvan het 
oppervlak veelal goed afgewerkt is. 
 
Lichte scherven: 
In figuur 27:f zijn de curven van lichte scherven (met 
een hoge value waarde) van de rivierduinen te zien. Zij 

zijn vervaardigd van verschillende kleisoorten. Enkele 
scherven vertonen een rood ijzerhuidje en enkele heb-
ben nog wat rossige vlekken in de kern terwijl van 
sommige het oppervlak iets gebarsten is. De lichte 
kleur wordt waarschijnlijk veroorzaakt door uitloging 
in de grond en niet door een ander kleitype dan die van 
de scherven van figuur 27:a–c. 
 
Scherven waarvan de curven afwijken van  
bovenstaande: 
Figuur 27:d toont de curven van twee scherven van de 
duinvindplaatsen, die wel lichter zijn dan die van de 
oeverwallen, maar donkerder dan de andere scherven 
van de duinsites. Gaat het hier om een ander kleitype 
of is de scherf minder uitgeloogd? Scherf S11 226 was, 
behalve op de verse breuk, geheel omgeven door een 
rood ijzerhuidje. 
 Figuur 27:e laat de curven van scherven zien van 
verschillende kleisoorten van de oeverwallen met wat 
lagere waarden voor de value; de curven van de chro-
ma gaan bij 1000º C niet omlaag. 
 
De curven van de monsters haardklei (fig.27:g) zijn 
enigszins vergelijkbaar met de curven van figuur 27: 

Tabel 30.  Swifterbant, aardewerk, diatomeeën-onderzoek van de vindplaats S3 
 

  MBZ-verhouding
  M MB BM B BZ ZB Z totaal M: B: Z
oeverwalklei aantal soorten 16 8 3 7 4 12 2 52 
5,30 m aantal exempl. 294 52  3 23 4 29 2 407 
– NAP percentages 71,9 12,6 0,6 5,4 0,8 6,8 0,4 98,6 81: 13: 6
          
S3 995 aantal soorten 16 5 2 5 2 4 1 35 
klei A1 aantal exempl. 107 31 2 21 3 4 1 169 
 percentages 63,4 18,4 1,2 12,5 1,8 2,4 0,6 100,3 76: 21: 3
          
S3 3818 aantal soorten 12 5 – 6 6 13 2 44 
klei A4 aantal exempl. 108 36 – 21 16 17 32 230 
 percentages 46,7 15,6 – 9,1 6,8 7,2 13,9 99,3 57: 22: 21
          
S3 49920 aantal soorten 15 6 2 4 6 12 3 48 
klei B aantal exempl. 150 26 70 21 44 25 28 364 
 percentages 41,2 7,3 19,2 5,7 12,1 6,8 7,6 99,9 53: 31: 16
 
diatomeeën, naar Van der Werff, in Ente (1976) 

  

Calais II deposits, leveeG42 (S2) 5,4 m –NAP 79:  21: 0
idem, gully side 5,5 m –NAP 76:  12: 12
idem, backswamp 7 m –NAP 48:  25: 27
idem 8 m –NAP 54:  32: 14
idem 9 m –NAP 38:  36: 26
idem 10 m–NAP 34: 27: 39
Calais deposits, North-East Polder, Unio clay   40–60: 20–40: 10–30
Calais deposits, West. Netherlands (generalised)   >80: <10–15: ± 0
 
M = marien, B = brak, Z = zoet 
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a–c, hoewel er ook lichtere kleuren met hogere value 
waarden voorkomen. Er zal hier echter geen sprake 
zijn van een ander kleitype, maar het verschil is te 
verklaren doordat de haardklei oorspronkelijk niet of 
nauwelijks gebakken is en ook niet gemagerd. Het 
kleirolletje (S3 9870) is wel donkerder, maar dit is 
oorspronkelijk wel hoger of langer gebakken en gema-
gerd. 
 De curven van de kleimonsters (fig. 27:h) zijn niet 
geheel vergelijkbaar omdat in dit geval telkens een 
nieuw blokje bij hogere temperatuur is gebakken en 
niet iedere keer hetzelfde blokje werd opgebakken. De 
klei van de cultuurlaag (monster 8) en de geulklei 
(monster 7) gedragen zich iets afwijkend, omdat de 
cultuurlaag meer vuil bevat en de geulklei wat meer 
calciet. De curven van de lichte scherf van het potje 
van dezelfde geulklei (fig. 27:i), waarvan wel iedere 
keer hetzelfde brokje is opgestookt, passen bij de cur-
ven van de lokale kleisoort A1 van figuur 27:a–b. 
 
De indeling in kleigroepen met behulp van de Thermal 
Color Test is niet goed mogelijk, aangezien de kleuren 
door het ijzer worden bepaald. De groepering van de 
Thermal Color Test is een andere dan die, welke met 
de overige analysemethoden zijn gevonden. 
 
 
5.6 DIATOMEEËN-ONDERZOEK 
 
Van enkele scherven is een diatomeeën-onderzoek 
uitgevoerd. De eerste vraagstelling daarbij is of klei-
soort A1 inderdaad potentieel lokale klei is, dat wil 
zeggen overeenkomt met Calais-kleien in het oostelijk 
deel van IJsselmeerbekken. Ten tweede is het de vraag 
in hoeverre de andere kleisoorten hiervan verschillen. 
Hiertoe zijn vier scherven van de vindplaats S3 van de 
kleisoorten A1, A4, B en F en een monster van oever-
walklei onderzocht (tabel 30). 
 In het algemeen zijn de scherven tamelijk arm, 
maar het kleimonster buitengewoon rijk aan diato-
meeën. Zowel in het kleimonster als in de scherven 
overheersen de mariene diatomeeën. Gemiddeld is van 
alle soorten ongeveer de helft gebroken. S3 35255 (F) 
bevatte slechts twee fragmenten van diatomeeën. 
 Het kleimonster bevat een hoog percentage marie-
ne diatomeeën. Gezien de verhouding Marien:Brak: 
Zoet is de scherf S3 995 (A1) hiermee het meest in 
overeenstemming. De meest voorkomende soorten 
mariene diatomeeën in de oeverwalklei zijn Cymatosi-
ra belgica en Melosira sulcata. Ook in de scherf S3 
995 zijn dit de meest voorkomende mariene soorten, 
alleen ligt de verhouding tussen beide net andersom. 
Van alle soorten in deze scherf komen er 21, meer dan 

de helft, ook voor in de oeverwalklei. Bij de andere 
twee scherven komt eveneens meer dan de helft van 
het aantal soorten voor in de oeverwalklei, maar de 
aantallen per soort zijn vaak wel verschillend. Deze 
twee scherven bezitten ook een hoger percentage brak- 
en zoetwater diatomeeën. Dit neemt niet weg dat voor 
deze scherven een lokale productie ter plaatse, of ten-
minste in de regio, waarschijnlijk lijkt. Alle spectra 
zijn namelijk kenmerkend voor de overgangszone van 
het zoute naar het zoete milieu. Door verschillen in 
stroming en getijden kan de saliniteit in de regio een 
dergelijke variatie vertonen. 
 Ter vergelijking is in tabel 30 ook het resultaat van 
het diatomeeën-onderzoek van enkele mariene kleien 
uit de kustgebieden opgenomen (Ente, 1976). De spec-
tra van de scherven komen goed overeen met de jonge-
re monsters van deze reeks. De serie laat bovendien 
fraai zien hoe de mariene invloed in de loop van de tijd 
steeds sterker werd. 
 Voor pot S3 995 (A1) kan dus lokale oeverwalklei 
zijn gebruikt, terwijl de potten 49920 (B) en 3818 (A4) 
meegenomen kunnen zijn van kampementen elders in 
de regio óf zijn van komklei gemaakt. Het is opvallend 
dat de scherf S3 35255 van kleigroep F als enige geen 
of nauwelijks diatomeeën bevat. Dit is nog een aanwij-
zing dat de klei (of de pot) dan van elders, meer 
landinwaarts, afkomstig is. De holocene afzettingen 
aan de kust bevatten in den regel wel diatomeeën, 
zoetwaterkleien niet. In een diatomeeën-onderzoek van 
prehistorisch aardewerk, gevonden op de pleistocene 
gronden, in Drenthe, op de Veluwe en in Noord-
Brabant zijn ook geen diatomeeën aangetroffen (Jans-
ma, 1977). 
 
 
5.7 DE RELATIE TUSSEN DE ARCHEOLOGISCHE 
GEGEVENS EN KLEISOORTEN 
 
Er bestaat een relatie tussen de kwaliteit en de afwer-
king van aardewerk enerzijds en de kleisoort en het 
materiaal anderzijds (tabel 31). Daarnaast bestaan er 
verschillen tussen de oeverwalsites en die op de rivier-
duinen. Op de oeverwallen heeft men de lokale klei-
soort A1 gebruikt, waarschijnlijk de oeverwalklei. Als 
mageringsmateriaal gebruikte men een mengsel van 
tamelijk grof organisch materiaal en steengruis, even-
tueel gemengd met wat zand; ook kleiballetjes komen 
hierin geregeld voor. De potten zijn dikwandig met 
niet al te zorgvuldig afgewerkt oppervlak. Het aarde-
werk is kort in een open vuur gebakken en niet hard 
van kwaliteit. Afgebeelde scherven van deze groep 
zijn figuur 9:g,e, 13:f, 18:a. Slechts twee scherven van 
kleisoort A1 zijn harder van kwaliteit, maar zijn niet 
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Tabel 31.  Swifterbant, kenmerken van de onderzochte aardewerk scherven 
 

vind vondst- wand- klei- mag.  
plaats nr. dikte soort groep magering (met blote oog zichtbaar) en overige kenmerken 
  mm.  (micr.)  
      
dikwandiger scherven, normale kwaliteit  
S3 995 10–12 A1 1 organisch + steengruis; wand gladgestreken, rij putjes op schouder; vak V/15/G 

(fig. 13:f) 
S3 1973 8–11 A1 1 vnl. organisch, steengruis; wand gladgestreken, iets geknikt profiel, rij indrukken van 

riet op schouder; vak ?, waarschijnlijk niveau F (fig. 18:a) 
S3 21003 10 A1 1 vnl. organisch, veel kleiballetjes; wand met veel schraapsporen; zelfde als 26718;  

vak VI/14/H 
S3 21188 9 F1 2 fijn organisch, kwarts, chamotte; wand goed glad en effen; vak VI/16/G 
S3 21790 9–12 A1? 2 organisch, steengruis; kleiballetje; wand glad-gestreken (kwal.: normaal tot hard);  

S-vormige pot, puntbodem, putjes schouder; scherven: vak VII/17 G en H (fig. 9:g) 
S3 21791 7–9 A1 2 organisch + steengruis (zandsteen), kleiballetjes; wand gladgestreken; vak VII/17/G 
S3 21935 15 A1 1 veel grof organisch; wand gladgestreken; vak VI/22/G 
S3 26499 11 A1 1 tamelijk fijn organisch + steengruis, kleiballetje; wand gladgestreken; vak VI/21/G 
S3 26718 9 A1 1 organisch, veel kleiballetjes; veel schraapsporen; vak VI/17/H; zelfde als 21003, 

scherven uit VI–VII/14–18/H (fig. 9:e) 
S11 12736 8–9 F1 1 vnl. fijn organisch, zand, chamotte; wand goed glad en effen; puntbodemfragment; 

uitgeknepen indruk op schouder (fig. 25:k) 
S23 942 11 A1 1 vnl. organisch, steengruis; wand gladgestreken 
      
dikwandiger, harde kwaliteit  
S3 3818 9–10 A4 3 fijn organisch + steengruis/zand (o.a. glad rond steentje); wand gladgestreken;  

rij putjes op schouder; vak I/17/G (fig. 18:d) 
S3 12494 7–9 E 4 kwarts, zand; wand geruwd geweest, verweerd;  vak VI/18/F 
S3 26004 10 C1 2 organisch, steengruis; secundair verbrand; wand gladgestreken, binnen schraapsporen; 

vak V/19/H 
S3 27078 11 D 2 veel hoekige kwarts; wand gladgestreken, wat schraapsporen; vak VIII/22/H 
S3 28446 8–12 A1 2 organisch, steengruis, zand; wand gladgestreken, afdrukken verbrand riet?;  

vak VII/16/H 
S3 91005 8–9 C2 3 vnl. steengruis, fijn organisch; secundair verbrand, wand gebarsten; uit zijkreek 
S2 3592 7–12 B2 2 vnl. steengruis, chamotte, zand; groot fragment, wand gladgestreken, binnen oneffen 

door kleirolaanhechtingen, schraapsporen (fig. 21:h) 
dunwandige scherven, normale kwaliteit  
S11 226 8 A6 4 zand, chamotte; wand gladgestreken; breuk langs kleirolletjes; indrukken boven  

op de rand (fig. 25:j) 
S11 3520 5 F3 3 steengruis, zand, fijn organisch materiaal; wand goed glad, effen, ‘krimpscheurtjes’ 
S11 4696 5–6 F3 2 idem; (waarschijnlijk) zelfde pot als S11 3520 
S23 348 5–6 B2 2 steengruis, zand, fijn organisch materiaal; wand goed glad, effen; groefje(?) als  

versiering 
S23 1375 8 A5 2 steengruis, zand en fijn organisch (?); wand goed glad met vage veegsporen 
 
dunwandige scherven, harde kwaliteit 

 

S3 23875 8 F3 2 vnl. zand, steengruis; wand goed glad en effen; breuken langskleirolletjes; vak VI-
II/22/G 

S3 25164 8 A4 2 vnl. steengruis (o.a. groot afgerond steentje), fijn organisch materiaal; wand gepolijst; 
vak VIII/29/G 

S3 28559 7–8 A1 2 organisch + steengruis/zand; wand gladgestreken; vak VIII/18/H 
S3 31198 8 A4 3 steengruis/zand; wand goed glad en effen; breuken langs kleirolletjes; vak V/16/K 
S3 31522 6 A3 4 zand/steengruis; wand gepolijst (zwart glimmend oppervlak); vak VI/15/K 
S3 35255 7 F2 2 steengruis/zand; groot fragment; polijstsporen; rij putjes op de hals; vak XII/18/G; 

scherven van deze pot: V/14–19 tot XII/15–28, vnl. uit niveau G (fig. 16:a) 
S3 48152 6 F1 3 fijn organisch + steengruis/zand; wand goed glad en effen; vak XIX/18/F 
S3 49920 5–7 B1 4 steengruis/zand, chamotte; wand gepolijst; vak XXX/20/F 
S3 91106 6–7 G 2 vnl. steengruis/kwarts, fijn organisch; groot fragment; gepolijst, buikwand geruwd,  

rij putjes onder de rand; uit zijkreek en enkele scherven uit niveau F/G (fig. 20:c) 
S11 211 5–7 A2 3 vnl. steengruis/kwarts, fijn organisch; vage polijstsporen, uitzonderlijk profiel,  

uitgeknepen vingerindruk op schouder, kerfjes rand (fig. 25:h) 
S61 266 7 A4 2 steengruis/zand + fijn organisch; groot fragment; vage polijstsporen; breuken langs 

kleirolletjes; wat uitzonderlijk profiel (fig. 24:e) 
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zorgvuldig afgewerkt: een dunwandige scherf (S3  
28559) en dikwandige scherf (S3 28446). Het meeste 
aardewerk is gebruikt als kookpot. 
 De scherven van de andere kleisoorten zijn van 
een hardere kwaliteit, ze zijn dunwandig en bevatten 
als magering een mengsel van steengruis, zand en – in 
het algemeen in kleinere hoeveelheden – fijn organisch 
materiaal. Zowel de buitenwand als de binnenwand 
zijn vaak zorgvuldig afgewerkt en soms gepolijst. Ook 
de dikwandiger scherven van een harde kwaliteit zijn 
meestal niet van de lokale kleigroep A1 gemaakt (on-
der andere S3 3818, fig. 18:d en S2 3592, fig. 21:h). 
Ook op veel van deze scherven zijn kookresten aange-
troffen. Scherven van dergelijke, andersoortige makelij 
zijn in de vindplaats S3 zowel onderin als boven in de 
cultuurlaag gevonden. De kwaliteitsverschillen binnen 
het aardewerk houden vooral verband met het al of niet 
gebruiken van grof organisch materiaal. Dit maakt het 
aardewerk nogal bros. De dikwandigheid verhindert 
tevens dat de scherf in een kort vuur ‘doorbakken’ 
wordt. Gladde breuken langs kleirolletjes waaruit de 
pot is opgebouwd, komen vaak voor bij scherven 
waarin een aanzienlijke component zand als magering 
is gebruikt (S11 226, S3 31198).  
 Uitzonderlijk zijn enkele scherven waarbij geen 
organisch materiaal is gebruikt voor de magering. S3 
12494 van kleisoort E heeft een geruwd oppervlak en 
opvallende, witte, hoekige kwarts als magering, een 
combinatie die kenmerkend is voor het Hazendonk 3-
aardewerk. S3 49920 van kleisoort B1 en S3 31522 
van kleisoort A3 zijn beide dunwandige, gepolijste 
scherven van goede kwaliteit, dus behorend bij een 
categorie aardewerk dat minder vaak voorkomt. De 
laatste scherf bezit ook een zwart glimmend gepolijst 
oppervlak en een wat lichtere kern, een teken dat de 
pot waarschijnlijk bij of na het bakken ‘gerookt’ is. 
Uitzonderlijk is ook scherf S3 27078. Deze is gemaakt 
van kleisoort D, onder meer gemagerd met gebroken 
kwarts, is dikwandig en toch hard van kwaliteit. Op 
grond van het diatomeeën-onderzoek zou S3 35255 
(kleisoort F2), van de pot van fig. 16:a, van elders af-
komstig kunnen zijn. Als we deze scherf representatief 
achten voor groep F, dan geldt dit ook voor de twee 
andere scherven van deze groep (S3 21188 en 23875). 
Het is opvallend dat ook de geruwde scherf S3 91106, 
afkomstig van de pot van figuur 20:c en bovenge-
noemde geruwde scherf S3 12494, die met de jongste 
fase en met het Hazendonk-aardewerk gerelateerd 
kunnen worden, niet van de kleigroep A1 zijn gemaakt 
maar van respectievelijk kleisoort G en E. 
 Voor dit zeldzame, in verschillende opzichten 
afwijkende aardewerk zijn verschillende verklaringen 
te geven. De combinatie van een afwijkende kleisoort, 

een afwijkend, niet-lokaal voorkomende magering 
(kwarts), een betere kwaliteit en een bijzonderde op-
pervlakte afwerking maken fabricage ter plaatse 
hoogst onwaarschijnlijk en vervaardiging elders het 
meest plausibel.  
 Op de rivierduinen wordt het voor de oeverwallen 
‘gewone’ aardewerk, dat wil zeggen dikwandig met 
een aanzienlijke organische komponent in de magering, 
in veel mindere mate aangetroffen. Als voorbeeld 
hiervoor geldt S23 942, kleisoort A1. De overige 
scherven van de rivierduinen zijn qua techniek en ge-
bruikte grondstoffen niet veel anders dan de ’aty-
pische’ Swifterbant-potten van de oeverwallen. De 
kwaliteit is in het algemeen wat minder hard, maar dit 
kan het gevolg zijn van het verschil in conserve-
ringsomstandigheden. S11 12736 van kleisoort F1 (fig. 
25:k) en S11 3520/4696 van kleisoort F3 zijn qua klei-
soort meer afwijkend en net als de scherven van kleis-
oort F van de oeverwalvindplaats S3, mogelijk van 
elders meegenomen. Ook de pot S11 226 van klei-
groep A6 (fig. 25:j) is wat betreft de magering afwij-
kend, met een grote hoeveelheid chamotte van potgruis, 
zonder organisch materiaal en een zeer korrelrijke 
matrix. De typologisch wat uitzonderlijke typen S11 
211 (fig. 25:h) en S61 266 (fig. 24:e) zijn van de klei-
soorten A2 en A4. 
 
 
5.8 CONCLUSIES 
 
Het technologisch onderzoek heeft bijgedragen aan de 
beantwoording van de vragen die aan het begin van dit 
hoofdstuk zijn gesteld. Uit de Röntgendiffractie-
analyse en chemische analyse bleek dat er ver-
schillende kleisoorten zijn gebruikt. Ook uit het diato-
meeën-onderzoek van vier scherven blijkt dat de ge-
bruikte grondstoffen niet uit dezelfde bron komen. Uit 
de microscopische analyse werd duidelijk dat er ver-
schillende vormen van magering zijn toegepast. De 
hoogte van de baktemperatuur is bepaald door de rönt-
gendiffractie-analyse, maar bij de Thermal Color Test 
zijn daarover geen duidelijke conclusies te trekken.  
 De vraag of er van lokale productie sprake is, kan 
positief beantwoord worden. De Swifterbant-ge-
meenschappen, met name die van de oeverwallen in 
Flevoland, hebben voor hun potten lokale klei gebruikt, 
die ze gemagerd hebben met een mengsel van orga-
nisch materiaal, steengruis, zand en soms wat chamotte 
en/of kleiballetjes. Het aardewerk is kort en bij lage 
temperatuur gebakken. Lokale aardewerkproductie 
wijst op de functie van de nederzetting als basiskamp.  
 Gezien het niet-permanente karakter van de woon-
plaatsen moeten we ermee rekening houden dat niet al 
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het aardewerk ter plaatse is vervaardigd. Potten die 
eventueel zijn meegenomen van andere plaatsen in het 
IJsselmeerbekken en waarschijnlijk zelfs in het gehele 
kustgebied zijn echter niet als zodanig herkenbaar 
omdat de gebruikte kleien mogelijk niet aantoonbaar 
van die bij Swifterbant verschillen. De klei van enkele 
van de onderzochte scherven had evenwel een zodanig 
afwijkende samenstelling, dat wij moeten aannemen 
dat het bewuste aardewerk buiten de regio gemaakt is 
in landschappen met andere kleitypen, hetzij de aan-
grenzende hoge, pleistocene gronden, hetzij elders in 
het holocene sedimentatiegebied. 
 Doorgaans verschilt het aardewerk dat is gemaakt 
van een andere dan de lokale kleisoort ook typologisch 
of kwalitatief van het gangbare aardewerk van de oe-
verwallen. De kwalitatieve verschillen kunnen ver-
klaard worden doordat er weinig of geen grof orga-
nisch materiaal in de magering is gebruikt. Het is de 
vraag of dit verschillende aardewerk door dezelfde 
mensen is gemaakt, eventueel doelbewust harder – dus 
beter geschikt voor transport – of dat het door anderen, 
met een verschillende technische traditie, is gemaakt.  
 De laatste vraag betrof de eventuele verschillen 
tussen het aardewerk van de oeverwallen en dat van de 
rivierduinen. Uit de voorgaande hoofdstukken werd 
duidelijk dat er een verschil is wat betreft hoeveelheid 
materiaal. Daarnaast komt het aardewerk dat op de 
oeverwallen ‘gewoon’ is, op de duinen veel minder 
voor en zijn de voor de oeverwallen ‘a-typische’ pot-
ten juist op de duinsites meer gangbaar. Ook uit het 
technologisch onderzoek kwam naar voren dat de niet-

lokale kleisoort op de rivierduinen relatief vaker is 
vertegenwoordigd.  
 Dit betekent dat op de riverduinen meer import 
van buiten de regio voorkomt en relatief maar weinig 
aardewerk uit de regio zelf. Dit onderstreept een fun-
damenteel andere positie van de duinsites in het neder-
zettingssysteem, iets waarop ook de siteparameters, 
zoals vondstdichtheid en depositieprocessen, al wezen. 
Het zijn echter geen gescheiden werelden: op de oe-
verwallen is sprake van basiskampementen waar 
‘complete huishoudens’ verbleven gedurende de war-
mere seizoenen met alle domestic activities , inclusief 
het maken van aardewerk. Op de rivierduinen is sprake 
van special purpose kampementen met directe connec-
ties met het achterland. Een enkele pot ‘ging in de 
kano mee’, die dan in scherven in het kampement ach-
terbleef als de pot was geroken. Zowel het oeverwal-
lengebied als de rivierduinen kunnen ook in de winter 
voor jachtkampen zijn gebruikt. 
 Zeer waarschijnlijk is er in het rivierduinengebied, 
in de periode vóórdat de oeverwallen bewoond waren, 
al bewoning geweest en is een deel van het aardewerk 
van de rivierduinen uit een oudere periode afkomstig. 
Ook voor deze oudere periode geldt dat veel aarde-
werk van buiten de regio afkomstig is. De lokale oe-
verwalklei was toen bovendien nog onvoldoende ont-
wikkeld. Uit deze vroege periode kennen we dus alleen 
de special purpose sites van de rivierduinen. Mogelijk 
werden de wetlands toen alleen op die basis geëxploi-
teerd en nog niet vanuit basisnederzettingen. Een ande-
re optie is, dat deze laatste nog niet zijn teruggevonden. 

 
 
 



 

 124 

6  Aardewerk van de Swifterbant-cultuur  
 in Nederland 

Inleiding 
Bij Swifterbant in Flevoland werden voor de eerste 
maal in Nederland nederzettingen ontdekt uit een -
periode tussen het einde van Mesolithicum (5000 cal 
BC) en het begin van de welbekende trechterbekercul-
tuur (3450 cal BC), ten tijde van de opgravingen in de 
jaren ’70 een nog onbekende periode in onze prehis-
torie. Alleen losse vondsten van volgtakbijlen uit edel-
hertgewei, de puntbodem van Schiedam en Rössener 
Breitkeile langs rivieren getuigden van bewoning in 
deze periode in Nederland (Van der Waals, 1972). 
Dergelijke artefacten werden ook in de opgravingen 
aangetroffen. Vuursteen verschilt niet wezenlijk van 
het voorafgaande Mesolithicum (Deckers, 1979; 1982). 
De term Swifterbant-cultuur raakte in zwang. In deze 
periode werden in Midden-Nederland akkerbouw en 
veeteelt geïntroduceerd en in de materiële cultuur was 
het aardewerk een nieuw element. Dit werd veelal 
getypeerd door het aardewerk van de oeverwalneder-
zettingen bij Swifterbant, die dateren uit 4450–4000 
cal BC. Op de duinsites is deze neolithische fase ver-
tegenwoordigd naast resten van oudere, mesolithische 
bewoning van omstreeks 5200–5100 cal BC en ouder. 
Volgens Louwe Kooijmans (2001a, b) begint de Swif-
terbant-cultuur in 5000 cal BC, een fase waarin het 
eerste puntbodemig aardewerk is aangetroffen in de 
opgraving van Hardinxveld-Giessendam Polderweg. 
Raemaekers (1999) deelt de Swifterbant-cultuur in in 
een vroege fase (4900–4600 cal BC), een middenfase 
(4600–3900/3800 cal BC) met een noordelijke en een 
zuidelijke groep en een late fase (3900/3800–3400 cal 
BC), waarin de twee groepen zich verder differentiëren. 
 
 
6.1  DE OVERGANG VAN MESOLITHICUM NAAR 
NEOLITHICUM IN NEDERLAND 
 
Over de overgang van Mesolithicum naar Neolithicum 
in de Nederlandse delta is veel gepubliceerd, onder ande-
ren door Louwe Kooijmans (1993b) en Raemaekers 
(1999). Voor Zuid-Nederland wordt deze overgang be-
schreven door Verhart (2000). De Swifterbant-cultuur 
komt voort uit het late Mesolithicum. In de woorden van 
Raemaekers (1999: p. 131): “Therefore a critical view 
leads to the conclusion that only the flint technology and 

typology (and in some instances also the location of 
sites), provide evidence of continuity from the Late Me-
solithic to the Swifterbant Culture”. In de lössgebieden 
verder naar het zuiden kennen we uit dezelfde periode 
neolithische gemeenschappen, dat wil zeggen sedentaire 
bevolkingsgroepen, die voor het bestaan in grote mate 
afhankelijk zijn van landbouw, van achtereenvolgens de 
Lineaire Bandkeramiek (5300–4900 cal BC), Grossgart-
ach- (4900–4700 cal BC), Rössen- (4700–4550 cal BC) 
en Bischheim-cultuur (4550–4350 cal BC). Het La Ho-
guette-aardewerk en Limburger aardewerk, dat niet al-
leen in Bandkeramiekkuilen voorkomt maar sporadisch 
ook afzonderlijk buiten het Bandkeramische gebied, 
zouden aparte (semi)agrarische groepen vertegenwoor-
digen, terwijl vindplaatsen van Bandkeramiek buiten de 
lösszone zouden wijzen op het in gebruik nemen van 
deze gebieden door middel van transhumance. Daarom-
heen leefden dan nog jager/verzamelaars waarmee con-
tacten werden onderhouden, waardoor deze vertrouwd 
raakten met de akkerbouw en veeteelt, een sedentaire 
levensstijl en het aardewerk. De versiering en vormen 
van het aardewerk van de Bandkeramiek, het Limburger 
en La Hoguette-aardewerk reflecteren echter een geheel 
andere traditie dan die van de Swifterbant-cultuur.  
 De Bandkeramiek wordt gevolgd door de Rössen-
cultuur. “We think basically of continuity from Bandce-
ramik society, but with a distinct cultural transformation, 
not only in pottery style, but in most material and imma-
terial aspects of culture” (Louwe Kooijmans, 1993b: p. 
128). Sporadisch zijn resten van de Rössen-cultuur en de 
aanverwante, opvolgende Bischheim-cultuur ook op 
Nederlands grondgebied gevonden (Bloemers, 1972; 
Schut, 1981; Verscharen & Mooren, 1993). In Duitsland 
transformeren Bischheim- en andere ‘epi-Rössener’ 
groepen zich tot de Michelsberg-cultuur (4350–3450 cal 
BC; Lüning, 1969). Deze breidt zich reeds in een vroege 
fase (MK II) uit over Oost-Frankrijk en België, inclusief 
Zuid-Limburg (Maastricht-Vogelzang) en eveneens – of 
iets later – ook over Zuid-Nederland, met name in het 
Maasdal tussen Sittard en Grate (Louwe Kooijmans, 
1980b; Verhart, 2000). Naarmate de tijd voortschrijdt 
ontstaat een toenemende verscheidenheid in regionaal 
gebonden aardewerkstijlen. Hierbij zouden volgens 
Louwe Kooijmans de grote rivieren een natuurlijke grens 
vormen: ten noorden daarvan bestonden meer relaties 
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met de Ertebølle- en trechterbekerculturen, ten zuiden 
ervan is meer sprake van Michelsberg-invloeden en 
komen de aardewerkstijlen Hazendonk 1–3 (4000–3600 
cal BC) tot ontwikkeling, die door Raemaekers (1999) 
de zuidelijke groep van de Swifterbant-cultuur worden 
genoemd. 
 
De Swifterbant-cultuur betreft niet-sedentaire of semi-
sedentaire bevolkingsgroepen. De vindplaatsen verte-
genwoordigen nederzettingen met verschillende functies 
zoals basiskamp, jacht- en viskamp, en mogelijk zelfs 
offerplaats. Ook begravingen en een grafveldje zijn aan-
getroffen in nederzettingsterreinen. Daarbij kan op de-
zelfde plek sprake zijn van meervoudige bewoning met 
in de onderscheiden fasen eventueel verschillende func-
ties. Op een gegeven moment is men naast jacht op wild 
en gevogelte, visvangst en het verzamelen van plantaar-
dig voedsel ook akkerbouw gaan bedrijven en huisdieren 
gaan houden. Nieuw was ook het vervaardigen en ge-
bruiken van aardewerkpotten, een stap die vooraf ging 
aan het akkerbouwen en veehouden. Voor het koken van 
graanpappen is een pot wel handig, maar ook voor het 
koken van vis, omdat vis nogal gemakkelijk uit elkaar 
valt en zo voor consumptie behouden blijft. Restanten 
van visschubben en graatjes zijn aangetroffen in aan-
koeksels in Ertebølle-potten (Andersen & Malmros, 
1984). Toevoegen van ‘groente’, zaden, vruchten en 
dergelijke geeft dan een volledige maaltijdsoep. Als er in 
het Mesolithicum gekookt werd, dat wil zeggen voedsel 
werd bereid in kokend water; dan moet dit zijn gedaan 
met behulp van kookstenen in leren zakken of in een kuil, 
bekleed met leer. Het koken in potten is een stuk een-
voudiger en kan een omwenteling hebben betekend in de 
manier van voedselbereiding.  
 Een discussiepunt is steeds geweest of het bij de 
nederzettingen in Swifterbant permanente bewoning 
betrof of dat de bewoners er seizoensmatig telkens weer 
terugkeerden. Alleen de vindplaats S3 heeft voldoende 
faunagegevens opgeleverd voor de beantwoording van 
die vraag. Aan de hand ervan is af te leiden dat de vind-
plaats seizoensmatig van de lente tot de herfst bewoond 
is geweest, waarna de plek incidenteel ook in de winter 
voor jachtactiviteiten is gebruikt (zie hoofdstuk 1). Waar 
het vee geweid is, blijft speculatief. Graan is meegeno-
men of in het voorjaar gezaaid en in de late zomer ge-
oogst.  
 De opbouw van de cultuurlaag van de vindplaats S3 
laat onderin meer gelaagdheid zien dan in de bovenste 
helft. Het lijkt me dat er in latere fasen een intensievere 
bewoning heeft plaatsgevonden en/of minder snelle 
opslibbing, maar in elk geval een sterkere bioturbatie en 
homogenisatie. Er zijn hutten gebouwd die bij terugkeer 
telkens weer hersteld werden. Mogelijk liet men in de 

latere fasen ook aardewerk achter om bij terugkeer weer 
te kunnen gebruiken (zie hoofdstuk 2 en 3). Zo ontstond 
een vaste woonplek die niet permanent in gebruik was. 
Vooralsnog zie ik geen aanwijzingen voor een bewoning 
het jaar rond. Op vindplaatsen in de Noordoostpolder 
(P14) en in het deltagebied (Brandwijk en Hazendonk) 
waar een permanente bewoning mogelijk zou zijn, is die 
evenmin overtuigend aangetoond (Gehasse, 1995; Rae-
maekers, 1999). De huisplattegronden van P14 zijn niet 
met zekerheid aan de Swifterbant-cultuur toe te schrijven. 
Grafveldjes met begravingen van mannen, vrouwen en 
kinderen, zoals in S2, S21–23 en P14 suggereren een 
basiskamp in de nabijheid, maar dat hoeven geen per-
manente basiskampen te zijn geweest. 
 Volgens Louwe Kooijmans (1993a: p. 100) is het 
niet de vraag wat de natte kustgebieden als geheel pre-
historische samenlevingen te bieden hebben, maar waar-
om specifieke ecozones attractief waren voor deze sa-
menlevingen. “Change and variation are not to be seen 
as adaptation but as the reflection of deliberate choices 
within the socially determined margins of freedom of 
behaviour. These margins can be very wide, resulting in 
a wide variety in subsistence strategy and settlement 
variables, or very narrow, resulting in a strict sharply 
circumscribed way of life and restricted settlement vari-
ability”. Deze groepen hebben het verkozen om ook in 
het waterrijke milieu te leven. Op de hogere gronden zijn 
(nog) geen nederzettingsresten aangetroffen: zijn ze er 
nooit geweest vanwege de bewuste keuze van een water-
rijke omgeving of zijn er geen duidelijke sporen nagela-
ten? De weinige vondsten van de hogere gronden zijn 
gebonden aan watersystemen. 
 De mesolithische mens kende een bestaan van jagen, 
verzamelen, vissen en vogeljacht met een seizoenstrate-
gie, waarbij de natte gebieden vanuit de droge plekken 
als duinen en vanaf de hogere gebieden rondom werden 
geëxploiteerd met speciale activity camps in de natte 
gebieden. “Long term multi-seasonal sites on strategic 
locations are to be expected in favourable ecozones, 
such as the upland margins” (Louwe Kooijmans, 1993a: 
p. 102). In hoeverre het een bewuste keuze is geweest 
om in deze ecozone te gaan leven of dat het gaat om het 
voortleven van groepen mensen die zich aanpassen aan 
een steeds natter wordend milieu, valt aan de hand van 
materiële overblijfselen niet te zeggen. Van oudsher was 
men gewend in deze regio rond te trekken. Vanaf het 
Vroege Mesolithicum zijn bewoningsresten in het pol-
dergebied aangetroffen uit een tijd dat het gebied nog 
deel uitmaakte van de pleistocene zandgronden en nog 
niet was verdronken; als men zich niet aanpaste aan het 
natter-wordende milieu, had men moeten wegtrekken. 
Misschien is het een bewuste keuze geweest om niet 
weg te trekken. De vernatting verliep geleidelijk, de 
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aanpassing navenant. Gehasse (1995) trekt bijvoorbeeld 
in twijfel dat Flevoland rond 6200 BP (5100 cal BC) 
verlaten zou zijn (Hogestijn, 1990: p. 165). Waarschijn-
lijk hebben we de bewoningsresten op de toen bewoon-
bare plekken ten tijde van de Calais II-transgressiefase 
nog niet gevonden. De bewoningsresten op het 
pleistocene zand uit verschillende mesolithische perio-
den zijn aan het oog onttrokken door een dik pakket 
jongere afzettingen of deze zijn door overstromingen 
opgeruimd.  
 In dit waterrijke milieu zullen de mensen van de 
Swifterbant-cultuur zich voornamelijk per boot ver-
plaatst hebben. Vervoer per kano zal het transport van 
aardewerk vergemakkelijkt hebben, hetgeen betekent dat 
het aardewerk op de woonplaatsen niet perse ter plaatse 
hoeft te zijn gemaakt, maar kan zijn ‘geïmporteerd’ 
vanuit een van de andere woonplaatsen van het nederzet-
tingssysteem. Kano’s zelf zijn in de Swifterbant-
nederzettingen niet teruggevonden, wel enkele peddels 
die vergelijkbaar zijn met die uit de vindplaatsen bij 
Hardinxveld-Giessendam (Casparie & De Roever, 1992; 
Louwe Kooijmans, 2001a, b).  
 De nederzettingen worden alle aangetroffen in zones 
die vooral voor akkerbouw en in mindere mate ook voor 
veeteelt niet zo erg geschikt zijn (Louwe Kooijmans, 
1993a). Voor de voedselvoorziening wordt niet alleen de 
term semi-agrarian gesuggereerd, maar ook extended 
broad spectrum, omdat alle strategieën van de mesolithi-
sche levenswijze gehandhaafd blijven en worden aange-
vuld. We zien van deze cultuur echter alleen hun reflec-
ties in de waterrijke kustgebieden i.c. de kampementen 
waar ze in de zomer met groepen families verbleven en 
waar ze jaarlijks geregeld terugkeerden en jachtkampe-
menten hadden. Waar de winterverblijfplaatsen geweest 
zijn, is tot nu toe niet duidelijk: er zijn weinig andere 
mogelijkheden dan op de hogere gronden, waar er dan 
weinig van is overgebleven. Op de pleistocene zand-
gronden in Nederland is de Swifterbant-cultuur of bewo-
ning uit die tijd alleen aangetoond door losse vondsten 
van de volgtakbijlen, de Breitkeile en enkele scherven, 
onder meer gevonden bij Bronneger en De Gaste. 
Woonplaatsen kunnen er geweest zijn langs of zelfs in 
de beekdalen. Wat we teruggevonden hebben, is feitelijk 
maar een fractie van hetgeen er ooit is geweest. 
 Raemaekers (1999: p. 113, 117) poneert dat er wél 
mogelijkheden zijn voor een bestaan dat volledig geba-
seerd is op akkerbouw en veeteelt en dat sprake is van 
“cultural preferences”. Verder zegt hij dat “.. the combi-
nation of both domestic and wild food resources, recog-
nised at all Swifterbant sites, was not determined by the 
environment, but instead was an intentional combination 
of different subsistence strategies”. Het steeds drassiger 
wordende landschap van Flevoland en de Noordoostpol-

der lijken mij twijfelachtige milieus voor een sedentaire 
levenswijze. Akkerbouw is in deze natte gebieden alleen 
mogelijk op de hogere gedeelten die beperkt van om-
vang zijn. Het graan in de Swifterbant-woonplaatsen is 
óf geïmporteerd óf afkomstig van zeer kleinschalige, 
lokale verbouw (zie paragraaf 1.3; Gehasse, 1995; Rae-
maekers, 1999). 
 In dit perspectief moeten we toch grote betekenis 
hechten aan de weinige indicaties voor aanwezigheid 
van de Swifterbant-cultuur op de hogere zandgronden, 
die wel geschikt zijn voor eenvoudige hak-landbouw. 
Helaas zijn de conserveringsomstandigheden er slecht en 
is de vuursteen, het enige dat overblijft, moeilijk te iden-
tificeren. 
 Antropologische beschouwingen over de overgang 
van de mesolithische levenswijze naar een neolithische 
in Nederland laat ik hier achterwege. Deze zijn gegeven 
door Raemaekers (1999) en Verhart (2000). 
 
 
6.2  HET AARDEWERK VAN DE VINDPLAATSEN 
VAN DE SWIFTERBANT-CULTUUR EN  
AANVERWANTE CULTUREN 
 
In de polder Oostelijk Flevoland, waarin Swifterbant ligt, 
is sprake van enkele losse vondsten en een vijftiental 
vindplaatsen, waarvan een vijftal uitvoerig is onderzocht. 
Het aardewerk van deze vindplaatsen is geenszins ho-
mogeen. De oeverwalvindplaatsen S2 en S3 hebben het 
meeste materiaal opgeleverd, waardoor deze een stempel 
hebben gedrukt op de typering van het aardewerk, maar 
ook binnen deze vindplaatsen is het aardewerk niet uni-
form. Later zijn ook in de andere IJsselmeerpolders 
nederzettingen ontdekt: Schokkerhaven bij Nagele en 
P14 in de Noordoostpolder (Hogestijn, 1990 en Ten 
Anscher et al., 1993) en de Hoge Vaart in Zuidelijk 
Flevoland (Hogestijn et al., 1995, 1996). 
 Ook in het Hollandse beneden-rivierengebied ken-
nen we een aantal vindplaatsen uit deze vroeg-
neolithische periode, onder andere: Hazendonk, 
Brandwijk, Bergschenhoek en Hardinxveld-Giessen-
dam in het Rijn-Maasgebied (Louwe Kooijmans, 1976, 
1987; Verhart Louwe Kooijmans, 1989; Raemaekers, 
1999). Al in 1955 is er een puntbodem gevonden bij 
het graven van een droogdok bij Schiedam, die gezien 
de vondstomstandigheden gedateerd moet worden vóór 
3800 cal BC (Van der Waals, 1972; Louwe Kooijmans, 
1974; Raemaekers, 1999, p. 102). De bodem is van een 
vergelijkbaar type als een puntbodem van S3 (fig. 
17:a). Louwe Kooijmans (1976, p. 255) benoemt deze 
bodem als rond, maar gezien de enigszins puntige 
vorm zou ik van een puntbodem spreken. Deze bodem 
is gemagerd met organisch materiaal en werd tot het 
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Hazendonk 1-aardewerk gerekend. Raemaekers (1999) 
deelt het Hazendonk 1- en 2-aardewerk in bij de zuide-
lijke groep van de Swifterbant-cultuur.  
 Het aardewerk van Bergschenhoek, een gering aan-
tal scherven, dateert uit 5415 ± 60 BP (4360–4050 cal 
BC; Louwe Kooijmans, 1976; Raemaekers, 1999). Berg-
schenhoek is een jachtkamp/extractiekamp en geen be-
woningsplek van groepen families, zodat de vraag blijft 
in hoeverre dit aardewerk representatief is. De scherven 
zijn vóór de opgraving gevonden en lagen kennelijk 
nogal dicht bij elkaar. Gezien de bijzondere samenstel-
ling, vooral nogal grote, rechthoekige stukken, valt te 
denken aan secundair gebruik als netverzwaarders 
(Louwe Kooijmans, mond. med.). De scherven van 
Bergschenhoek zijn tamelijk dunwandig, de klei is ge-
magerd met ‘chamotte’ en/of organisch materiaal en bij 
de afwerking zijn schraapsporen aan de binnenwand en 
polijstsporen aan de buitenwand zichtbaar. Het aarde-
werk is onversierd of alleen de rand is bovenop versierd 
met indrukken (Louwe Kooijmans, 1976: fig. 12; Rae-
maekers, 1999: fig. 3.30). Eén, opmerkelijk dunwandige, 
scherf heeft enkele goede tegenhangers in Hazendonk 1-
aardewerk (Louwe Kooijmans, 1976: fig. 12 boven). De 
andere scherven verschillen hiervan, als ook van het 
‘grovere en dikkere’ aardewerk van Swifterbant. Dun-
wandiger aardewerk van betere kwaliteit en dit soort 
versiering zijn in het aardewerk van Swifterbant echter 
ook vertegenwoordigd (zie hoofdstuk 4). Vergelijkbaar 
met de scherven van Berschenhoek zijn bijvoorbeeld 
figuur 24:b,g,h van de duinsite S61 en figuur 15:a, uit het 
onderste niveau van de oeverwalsite S3 (vak X/21/K). 
Het aardewerk van Bergschenhoek is volgens Louwe 
Kooijmans te vergelijken met het aardewerk van de 
Dümmersee (Hüde), van ca. 4450 tot 4000 cal BC, dat 
zal worden besproken in hoofdstuk 7. Vanwege de geo-
grafische situatie stelt Raemaekers (1999) dat Berg-
schenhoek tot de zuidelijke groep van de Swifterbant-
cultuur behoort. 
 
Hoge Vaart, Flevoland  
In 1994–1996 zijn in Flevoland bij de Hoge Vaart in het 
tracé van de autoweg A27 opgravingen verricht (Hoges-
tijn et al., 1995, 1996; Muller, 1997). Daarbij werden op 
een dekzandrug naast een oude Eembedding bewonings-
resten aangetroffen uit het Mesolithicum en van een 
vroege fase van de Swifterbant-cultuur. Het hoogste punt 
van de dekzandrug ligt op een hoogte van 5,70 m –NAP. 
Tijdens de laatste bewoning werd het milieu steeds natter, 
en nam de invloed van de zee toe, waarbij de Calais II-
transgressie de Eembedding binnendrong. Ook op deze 
site is sprake van een niet-permanente bewoning. Er 
wordt gesuggereerd dat we hier te maken hebben met 
een accumulatie van kortstondige special activity sites en 

zijn er aanwijzingen voor activiteiten in het wintersei-
zoen (Peeters & Hogestijn, 2001). Een bijzondere vondst 
zijn de visweren en een visfuik die waarschijnlijk date-
ren uit 4350–4050 cal BC (5500–5300 BP), dat wil zeg-
gen iets later dan de bewoning op de dekzandrug (Ham-
burg et al., 1997). Wel is er een scherf afkomstig uit de 
Calais II-klei uit de vulling van de geul die rond 5400 
BP is gedateerd (Haanen & Hogestijn, 2001). 
 De reeks van 14C- en dendrochronologische date-
ringen loopt van 6100 tot 5700 BP (5000–4600 cal BC). 
De site is dus globaal 400 jaar regelmatig in gebruik 
geweest. Men kwam vaak op deze plek terug, maar ver-
bleef er slechts voor kortere tijd. De vondsten bestaan uit 
vuursteen en aardewerk. Verkoolde zaden wijzen op het 
verzamelen van onder andere appel, framboos en hazel-
noten. Er zijn uitsluitend botresten van jachtwild aange-
troffen (Hogestijn & Peeters, 2001). Naast een honderd-
tal haardjes werd een groot aantal paaltjes en paalgaten 
teruggevonden met een diameter van 5–10 cm. Er kon-
den geen structuren, zoals hutplattegronden, worden 
onderscheiden. 
 In de periferie van de vindplaats zijn proefputjes 
gegraven op een gemiddelde diepte van 6,30 m –NAP. 
Dit onderzoek leverde slechts enkele vuursteen-
concentraties op en een paaltje. Het is opvallend dat daar 
meer mesolithische spitsen zijn gevonden dan in de 
hoofdconcentratie. De vernatting van de rug wordt ook 
geïllustreerd door de oudere 14C-datering van de haard-
kuil (6112 ± 45 BP, UtC-4623) en het cluster jongere 
dateringen van de oppervlaktehaardjes op de kop van de 
zandrug (rond 5700 BP; Muller, 1997: p. 50). Kennelijk 
was het toen niet meer mogelijk om de diepere haardkui-
len aan te leggen. Enkele 14C-dateringen van kookresten 
op aardewerk lopen uiteen van 5930–5830 BP, hetgeen 
overeenkomt met de datering van ca. 5900–5800 BP van 
de pot van Bronneger (Kroezenga, et al., 1991; Lanting, 
1992). Het is nog maar de vraag of er ook aardewerk met 
de oudste fase rond 6100 BP geassocieerd mag worden.  
 Slechts 10% van de 20 000 aardewerkfragmenten, 
opgegraven op de Hoge Vaart, is groter dan 1 cm2. Er 
zijn dus 2 000 scherven van vergelijkbare afmetingen als 
die van de opgravingen bij Swifterbant, waar scherven 
kleiner dan 1 cm2 niet zijn verzameld, dat wil zeggen 
niet afzonderlijk zijn genummerd, maar bij de zeefresi-
duen zijn gelaten. De grootte van ‘werkbare’ scherven 
voor de analyse van de beschrijvingen is bij 4 cm2 ge-
legd.  
 Het aardewerk van de opgravingen van de Hoge 
Vaart is voor het grootste deel onversierd, met uitzonde-
ring van enkele randscherven met kerfjes of andere in-
drukken boven op de rand, een versiering die ook op de 
scherven van de opgravingen bij Swifterbant is gevon-
den (fig. 15:a; 24:b,c; 25:h,j). Ook de pot van Bronneger 
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is hiermee vergelijkbaar (fig. 25:l, zie onder). Daarnaast 
komen er op enkele scherven van de Hoge Vaart knob-
bels voor, een voor Swifterbant-aardewerk zeldzaam 
element. De diameters van de randen lopen uiteen van 
15 tot 30 cm. Bij één punt- of knobbelbodem is een 
klontje klei aan de ronde bodem geplakt. Het aardewerk 
is, tenminste ten dele, ter plekke vervaardigd, waarvan 
resten pottenbakkersklei en verschralingsmateriaal nog 
getuigen. Er is veel met gebroken, witte kwarts ver-
schraald. Het aardewerk is opgebouwd uit kleirolletjes 
die min of meer recht op elkaar zijn gezet (H-voegen). 
Het voor de oeverwalvindplaatsen bij Swifterbant ken-
merkende aardewerk, verschraald met een grote compo-
nent organische materiaal en een versiering van een rij 
indrukken op de hals/schouder, is hier afwezig.  
 
Noordoostpolder, P14 en Schokkerhaven 
In de Noordoostpolder zijn verschillende vindplaatsen 
van de Swifterbant-cultuur aangetoond op de rivierdui-
nen langs de oude lopen van de Overijsselse Vecht en 
IJssel (Hogestijn, 1990). De vindplaats P14 is uitgebreid 
onderzocht, terwijl op de vindplaats Schokkerhaven 
alleen proefopgravingen hebben plaatsgevonden. 
 De opgravingen op kavel P14 in de Noordoostpolder 
bij het voormalige eiland Schokland betreffen bewo-
ningssporen op een met zand overstoven keileemopdui-
king aan de voormalige Vechtoever. Deze sporen stam-
men uit verschillende perioden: 4900–3300 cal BC en 
latere neolithische en bronstijdfasen (Gehasse, 1995).  
 De rivier vormt de voornaamste toegangsweg tot dit 
drassige gebied. In de oeverzone van de oude Vechtloop 
zijn enkele rijke vondstenlagen aangetroffen met daarin 
zowel aardewerk in de Swifterbant-traditie als aardewerk 
van de vroegste trechterbekercultuur. Het betreft een fase 
die in ons land niet eerder is aangetoond, maar wel be-
kend is uit Noord-Duitsland en Denemarken. Deze wordt 
door Ten Anscher (et al., 1993) ‘Pre-Drouwen’ genoemd 
en gedateerd tussen 3800 en 3400 cal BC. Het ziet er 
naar uit dat de Swifterbant-cultuur min of meer geleide-
lijk overgaat in deze trechterbekerfase. Op de kruin is 
verder een nederzetting met een mogelijke huisplat-
tegrond aangetroffen, waarschijnlijk uit deze Pre-
Drouwen-fase. In de latere fasen van de trechterbe-
kercultuur lijkt de locatie door uitbreiding van de moe-
rasbossen onaantrekkelijk te zijn geworden voor perma-
nente bewoning. De opduiking is na landschappelijke 
veranderingen weer aantrekkelijk voor bewoning tijdens 
de bronstijd. 
 Het aardewerk van de jongste Swifterbant-cultuur op 
P14 kenmerkt zich door vrij kleine en ‘sierlijke’ puntbo-
dems. Op de Swifterbant-oeverwalsites in Flevoland zijn 
de bodems wat grover en dikker uitgevallen. Kleine 
bodempjes met een dikte van 15 mm en een doorsnede 

van 25 mm worden echter wel aangetroffen, maar in 
mindere mate (fig. 16:e). 
 Van alle afgebeelde scherven van P14 (Ten Anscher 
& Gehasse, 1993; Ten Anscher et al., 1993) zijn tegen-
hangers aan te wijzen in het materiaal van Swifterbant 
S3 of S21. Er zijn randscherven met een rij ronde in-
drukken en/of druppelvormige indrukken vlak onder de 
– naar buiten afgeronde rand – (vergelijk fig. 19:m), een 
rij verticale spatelindrukken op de hals (vergelijk fig. 
14:c) en een wandscherfje met uitgeknepen duim/ 
vingerindrukken op de wand (vergelijk fig. 20:m en 
25;c). Daarnaast wordt nog een wandscherfje afgebeeld 
met ronde kleine indrukken verspreid over de wand, 
zoals de scherven van S21 (fig. 25:d en e), een geruwde 
scherf (zoals fig. 20:c en 25:g) en een paar randscherfjes 
met smalle indrukjes op de rand, zowel dicht naast elkaar 
als verder uit elkaar (fig. 24:b en 25:h). Er vanuit gaande 
dat deze scherven typerend zijn voor de jongste Swifter-
bant-cultuur, mogen we concluderen dat deze zich direct 
uit de middenfase heeft ontwikkeld, waarin alle kenmer-
kende elementen, zij het in bescheiden aantallen, reeds 
voorkomen. Alleen voor de duinsites, die pas ca. 3200 
cal BC geheel overdekt raken, moeten we ook met even-
tueel jongere bewoning rekening houden. Voor de oe-
verwalsites is dit niet aan de orde. 
 Een opmerkelijke vondst van P14 is een Bisch-
heimachtig potje van 12 cm hoogte met een diameter 
van 8 cm, met twee doorboorde knobbels, een zigzag-
versiering op de schouder en kerfjes op onregelmatige 
afstand op de rand (Ten Anscher et al., 1993: fig. 3). Dit 
potje lag in secundaire positie. Bischheim wordt tussen 
5700 en 5500 BP (4550–4350 cal BC) geplaatst in de 
overzichtsschema’s van Louwe Kooijmans (1993b). In 
deze fase valt het aardewerk van de duinsite S61 en de 
datering van het skelet van S2.  
 Het Swifterbant-materiaal van P14 wordt in grote 
mate vergelijkbaar geacht met het vondstcomplex van 
Dümmer-Hüde I in Nedersaksen, P14 en Hüde worden 
daarom ondergebracht in één supra-regionale groep: 
Hüde/Swifterbant (Gehasse, 1995). Ook Kampffmeyer 
(1991) beschouwt Hüde I en Swifterbant als één cultu-
reel complex. Zijn datering daarvan te Hüde I, beperkt 
tot de periode 6160 en 5860 BP (ca. 5100–4750 cal BC; 
zie hoofdstuk 7), is echter niet meer houdbaar (Raemae-
kers, 1999: p. 88). Voor de periode met maximum-
dateringen van 4750–3500 cal BC is in Hüde I sprake 
van het naast elkaar voorkomen van twee componenten: 
Swifterbant en Bischheim. Hoe het ook zij, het ziet er 
niet naar uit dat de zeer diffuse stratigrafie van Hüde I, 
noch de complexe stratigrafie van P14 veel aangrij-
pingspunten bieden voor een fijne geleding van deze 
periode. Een definitieve publicatie over de opgravingen 
van P14 zal nog verschijnen. 
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Tijdens de opgravingen van Schokkerhaven (E170) bij 
Nagele zijn neolithische bewoningsresten aangetroffen 
op de helling van een rivierduin (Hogestijn, 1990). Ha-
zelnootdoppen gaven een datering van 5035 ± 35 BP 
(3950–3720 cal BC) in de late fase van de Swifterbant-
cultuur. Naast botmateriaal van gedomesticeerde dieren 
zijn ook botresten van wild gevonden. In het vuursteen-
materiaal is een ontwikkeling te bespeuren; het verschilt 
iets van de typesites van Swifterbant. Het aardewerk 
wordt gezien als een jongere ontwikkeling in de Swifter-
bant-cultuur. Hogestijn spreekt van de Dronten-fase als 
het gaat over de oeverwallen van Swifterbant, waarbij 
als typerende scherven de afbeeldingen van fig. 17:j–o, 
20:c, 21:e en 23:u worden gegeven. De vondsten van 
Schokkerhaven behoren dan tot de Nagele-fase. Er zijn 
ongeveer 400 scherven gevonden. Het mageringsmate-
riaal is nog steeds een mengsel van steengruis en orga-
nisch materiaal. Er is een pot gevonden met een afgeplat-
ronde bodem, een zogenaamde Wackelboden. Het aar-
dewerk is minder gekarakteriseerd door S-vormige pro-
fielen: het profiel is wat hoekiger met een knik in de hals 
(als fig.11:b;) of met een meer geknikte buik. De versie-
ring is spaarzamer en bestaat onder andere uit een enkele 
rij langwerpige indrukken onder de rand, die gepaard 
kan gaan met enkele, verspreide, kleine indrukken op de 
schouder (Hogestijn, 1990).  
 
Het aardewerk van Brandwijk 
Op de vindplaats Brandwijk, gelegen op een donk in het 
beneden-rivierengebied, werden drie bewoningsmomen-
ten onderscheiden: ca. 4600, 4100 en 3900 cal BC 
(Raemaekers, 1999). Het aardewerk wordt gerekend tot 
de zuidelijke groep van de Swifterbant-cultuur. Van de 
oudste fase zijn slechts negen kleine scherfjes bekend, 
met een wanddikte van 6–10 mm en een magering van 
organisch materiaal en steengruis. Een scherfje valt op 
door versiering, aangebracht met een drietandige spatel, 
waarbij aan nog niet goed te specificeren zuidelijke in-
vloeden wordt gedacht. Te Hardinxveld-Giessendam De 
Bruin, fase 2 (5100–4800 cal BC), komt vergelijkbare 
fijne versiering voor op geïmporteerd Blicquy-aardewerk 
(Raemaekers, 2001a). 
 Wat opvalt bij het aardewerk van de volgende twee 
bewoningsmomenten is het hoge percentage vlakdek-
kende versiering. Schouderversiering komt daarentegen 
maar sporadisch voor. Wel zijn er enkele fragmenten 
met langwerpige indrukken op de hals, wat bij de Swif-
terbant-vindplaatsen ook een enkele keer voorkomt. 
Verder bestaat de versiering uit indrukken op de rand en 
indrukken onder de rand (Raemaekers, 1999: fig. 3.10–
3.12). Het mageringsmateriaal bestaat uit organisch 
materiaal en steengruis. De gemiddelde wanddikte 
schommelt rond 10,5 mm. Er zijn enkele ronde bodems 

en een puntbodem, maar knobbelbodems ontbreken. In 
totaal gaat het om 13 versierde en 109 onversierde ran-
den, en 1114 wandscherven. 
 
Hazendonk 
De Hazendonk, een rivierduin in de Alblasserwaard in 
de delta van West-Nederland is in verschillende perioden 
bewoond geweest (Louwe Kooijmans, 1974; 1976). 
Raemaekers (1999: p.68, p. 111) spreekt van een zuide-
lijke groep van de Swifterbant-cultuur waarin Hazen-
donk 1 en 2 en Brandwijk zijn opgenomen. De term 
‘Hazendonk 1’ dient voortaan uitsluitend te worden 
gebruikt als aanduiding voor het vondstcomplex van 
deze donk. Op de helling van het duin en in de aangren-
zende holocene afzettingen zijn in verschillende lagen 
vondsten gedaan die met een pollenboring in veenlagen 
in verband gebracht kunnen worden. De oudste bewo-
ningsfase is alleen aangetoond in het pollendiagram en 
kan op grond van de diepte beneden NAP op ca. 6050 
BP (ca. 4950 cal BC) worden gedateerd (Louwe Kooij-
mans, 1974). 14C-dateringen van het veen en enkele 
houtskooldateringen dateren de Hazendonk 1-fase tussen 
5385–5165 BP (4340–3820 cal BC), wat gelijktijdig is 
met de oeverwalvindplaatsen van Swifterbant (Louwe 
Kooijmans, 1993b; Raemaekers 1999, p. 202). Hierop 
volgen de Hazendonk 2-fase, met dateringen tussen 5090 
en 4990 BP (3960–3700 cal BC) en de Hazendonk 3-
fase, 5080–4755 BP (3990–3380 cal BC). De waar-
schijnlijke datering van Hazendonk 3-bewoning in Wa-
teringen 4 is 3670–3610 cal BC (Raemaekers et al., 
1997).  
 In eerste instantie werd het Hazendonk-aardewerk 
als een afzonderlijk complex gepresenteerd, gezien de 
duidelijke verschillen met het materiaal uit de IJssel-
meerpolders (Louwe Kooijmans, 1976: p. 257). In meer 
algemene zin kan het evenwel tot een grote, intern gedif-
ferentieerde Swifterbant-cultuur gerekend worden 
(Louwe Kooijmans, 1998: p. 417), zij het dat het daar-
binnen tezamen met Brandwijk (L 50) toch een duidelijk 
subgroep vertegenwoordigt, gekenmerkt door een hoog 
percentage vlakdekkende wandversiering en het voor-
komen van geruwd oppervlak (Raemaekers, 1999: p. 54). 
 Het Hazendonk 1-aardewerk is in het algemeen niet 
dikwandig, de afwerking is zorgvuldig en bij de mage-
ring is organische materiaal als stro of gras gebruikt. De 
potten zijn opgebouwd met kleirollen. Bodems zelf zijn 
niet teruggevonden, maar ze zijn waarschijnlijk rond of 
puntig geweest. Een klein onversierd potje is boven de 
aanzet van een dikkere ronde of puntige bodem afgebro-
ken. Versiering in de vorm van indrukken over de wand 
verspreid, of indrukken op de rand is niet zeldzaam 
(Louwe Kooijmans, 1976). Het sample van in totaal 173 
scherven dat Raemaekers beschrijft, heeft een gemiddel-
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de wanddikte van 9,2 mm. Het bevat 25 randscherven 
waarvan er 16 (64%) onversierd zijn, terwijl acht randen 
versierd zijn met indrukken op de rand en één randscherf 
met zowel indrukken op de rand, buiten bij de rand en 
een vlakdekkende versiering onder de hals (Raemaekers, 
1999: p. 65; fig. 3.17:2). De wandversiering, op 21 
scherven, bestaat voornamelijk uit vlakdekkende versie-
ring, daarnaast hebben 13 scherven een geruwd opper-
vlak. Slechts drie scherven vertonen indrukken op de 
schouder, waarvan één fragment met fijne indrukken in 
blokjes van 4x4 van een viertandige spatel in de hals.  
 Veel van de elementen die het Hazendonk 1-
complex kenmerken zijn ook te Swifterbant S3 aange-
troffen als ‘bijzondere elementen’. Daartegenover staat 
dat hét kenmerk van het aardewerk van de oeverwallen 
van Swifterbant, namelijk het dikwandiger aardewerk 
met een rij schuin ingestoken, druppelvormige indruk-
ken op de schouder, in het Hazendonk 1-materiaal 
ontbreekt. Eén scherf van Hazendonk 1-type heeft de 
volgende kenmerken: een magering van organisch 
materiaal als stro en gras, een wanddikte van 6–8 mm, 
een goede afwerking en met een versiering over de 
hele wand van dubbele vingertopindrukken (Louwe 
Kooijmans, 1976: fig. 10; Raemaekers, 1999: fig. 
3.17). Deze scherf is goed te vergelijken met de, met 
vingertopindrukken versierde, scherf van S3 (figuur 
20:m). Deze bestaan uit een aantal passende scherven 
afkomstig uit de kreekvulling en uit de top van de 
cultuurlaag (vak X/20/F), dus uit de jongste fase van 
de nederzetting. Dit fragment heeft een magering van 
steengruis/zand en organisch materiaal, een goed afge-
werkte, gladde, zwarte binnenwand en is van een ste-
vige en harde kwaliteit. Ook de versiering van een rij 
indrukjes vlak onder de rand in combinatie met de 
wandversiering komt voor op Swifterbant-potten. 
Randscherven met indrukken op de rand zijn in Swif-
terbant te vinden (zoals fig.10:g,h van S3; fig. 24:g,h 
van S61). Van het onversierde Hazendonk 1-
aardewerk (Louwe Kooijmans, 1976: fig. 11) is de 
wijd uitstaande rand in Swifterbant niet bekend.  
 Het Hazendonk 2-aardewerk van de Hazendonk is 
nogal heterogeen en is mogelijk de weerslag van ver-
schillende bewoningsmomenten of -fasen (Louwe 
Kooijmans, 1976: p. 263). Raemaekers (1999) beschrijft 
een verzameling van 104 wandscherven en zes onver-
sierde randscherven uit een absoluut zekere stratigrafi-
sche context. Het meeste aardewerk vormt een directe 
voortzetting van de vorige fase. De versiering is echter 
beduidend minder; er komen geruwde wandoppervlak-
ken voor, waarbij deze ruwing soms is aangebracht door 
een opgebrachte kleilaag. De bodems zijn rond of afge-
plat rond. In eerste instantie is de nadruk teveel gelegd 
op enkele technische en morfologisch bijzondere vormen, 

een tulpbeker, een gecarineerde vorm en een pot met 
Tupfenleist, die alle Michelsberg-relaties bezitten. Ten 
onrechte is gesproken van “locally made pottery in a 
Michelsberg pottery style” (Louwe Kooijmans, 1976: p. 
265). Raemaekers (1999: p. 156) corrigeert dit terecht en 
benadrukt de continuïteit: “the majority of the sherds are 
of Swifterbant character, while some Michelsberg ele-
ments constitute the remainder of the pottery”. In deze 
nieuwe visie is de als ‘Hazendonk 2’ gepresenteerde 
vindplaats Kraaienberg, in het oostelijk rivierengebied 
bij Nijmegen, beter op te vatten als behorend tot de NW-
groep van de Michelsberg-cultuur (Louwe Kooijmans & 
Verhart, 1990). 
 In de Swifterbant-complexen in Flevoland zijn nau-
welijks Michelsberg-invloeden aan te wijzen. Enkele 
randvormen (fig. 15:b,c) doen enigszins denken aan een 
Tupfenleist, maar de randen zijn niet omgeslagen en de 
indrukken zijn niet onder maar op de rand aangebracht, 
zoals wel op de Hazendonk (Louwe Kooijmans, 1976: 
fig. 13) en te Kraaienberg (Louwe Kooijmans & Verhart, 
1990: fig. 20). De zeldzame kommetjes van Swifterbant, 
de ene gepolijst, de andere met vage bewerkingsporen 
(fig.9:a,c) komen bij Hazendonk 2/3 vaker voor (onder 
andere: Louwe Kooijmans, 1976: fig. 13; Raemaekers et 
al., 1997: fig. 24).  
 Het Hazendonk 3-materiaal is bekend van de Ha-
zendonk, Het Vormer, Gassel, Grave (Pater Berthier-
straat) en Wateringen (Louwe Kooijmans, 1974; 1976; 
Verhart & Louwe Kooijmans, 1989; Verhart, 1989; 
Raemaekers, 1999; Raemakers et al., 1997). Het wordt 
gekenmerkt door een magering van grove gebroken 
kwarts, met daarnaast organisch materiaal en chamotte. 
Er is zowel fijn als grover aardewerk. De dominante 
vorm is een gesloten tonvormige pot al of niet met lage, 
iets teruggebogen rand. De bodems zijn vlak, afgevlakt-
rond en in een enkel geval rond. De binnenwand is 
meestal zorgvuldig afgewerkt. De frequente wandversie-
ring bestaat uit verspreide indrukken van vingertop, 
nagels of een of ander stokje of stengeltje, uit diepe 
groeven, en dergelijke. Deze versiering begint vaak bij 
de schouder; de zone onder de rand is niet versierd. Ook 
geruwde scherven komen voor, evenals horizontale 
knobbels. Een enkele keer komt er een versiering voor in 
de vorm van een dubbele rij pinprikjes.  
 
Discussie 
Een aantal bijzondere aardewerkkenmerken van de ver-
schillende vindplaatsen bij Swifterbant is aan te merken 
als de neerslag van relaties met de zuidelijke groep in het 
rivierengebied. Ten eerste is dat het voorkomen van 
vlakdekkende wandversiering met indrukken van een 
voorwerp, de nagel of vingertop (fig. 20:d,f, k–m; 25:c–e) 
of met groeven (fig. 18:w). Ten tweede geldt dit voor de 
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doelbewuste ruwing van het pot-oppervlak, soms zelfs 
met dikke klodders klei, de zogenaamde Schlickrauhung 
(fig.: 20:c,g,h; 25:g). Parallellen van dit aardewerk zijn 
onder andere te vinden bij Louwe Kooijmans (1976: fig. 
14; 1980: pl. 19) en Raemaekers (1999). Ook de combi-
natie van vlakdekkende versiering met een rij indrukken 
onder de rand kan als een zuidelijk ontwerp worden 
gezien (fig. 20:a,e).  
 Het is niet alleen het type versiering dat als zuidelij-
ke element gezien kan worden maar ook de overige 
kenmerken van dit aardewerk als goede kwaliteit, goede 
afwerking en een magering met relatief veel steengruis 
(onder andere fig. 20:c,g) of gebroken kwarts (onder 
andere fig. 25:c,g) of chamotte (fig. 20:d, een Hazen-
donk 3-element?). Hierbij kan ook de scherf gerekend 
worden, die op kavel G41 naast de vindplaats S2 op de 
grote oeverwal is gevonden bij het graven van een kuil 
ten behoeve het kampement van de opgravers. De scherf, 
van goede kwaliteit en afwerking, is gemagerd met zand, 
steengruis en fijn organisch materiaal en heeft een ver-
siering van opgeduwde nagelindrukken in min of meer 
regelmatige rijen over de wand verspreid; de wanddikte 
bedraagt 8–9 mm en de gladde breuken verlopen langs 
kleirolvoegen (foto 5; De Roever, 1979: fig. 6).  
 Raemaekers (1999: p. 111) heeft in plaats van een 
geografisch verschil een chronologisch verschil overwo-
gen: ”It might be argued that the differences between the 
southern en northern Groups discussed below are of a 
chronological rather than a geographical nature becau-
se the differences between S2 and S3 on the one hand 
and Hazendonk 1 and 2 on the other”, maar gelijktijdig-
heid van Brandwijk met S2 en S3 laat de slinger door-
slaan naar een geografisch verschil. Het Hazendonk 1-
materiaal van de Hazendonk zelf moet rond 4000 cal BC 
worden gedateerd en in Brandwijk 4220–4100 cal BC 
(Raemaekers, 1999: p. 62; p. 44).  
 In de vindplaats S3 is echter wel sprake van een 
chronologisch verschil. De zuidelijke elementen zijn te 
plaatsen in de eindfase van de bewoning (paragraaf 4.4 
en 4.8). De eindfase is ca. 4200–4000 cal BC gedateerd, 
mogelijk iets later maar in elk geval vóór de datering van 
de veenopvulling van de geul (3780–3660 cal BC). De 
bewoning ten tijde van de fase Hazendonk 3, ca. 3700 
cal BC, is dus voor het oeverwalgebied onwaarschijnlijk. 
Wel is de vindplaats S22 in deze fase nog bewoonbaar, 
waar ook met kwarts verschraalde, geknikte scherven 
met vlakdekkende wandversiering en geruwde scherven 
gevonden zijn (fig. 25:c,g). Ook in de Noordoostpolder 
P14 komt vlakdekkende versiering en ruwing inciden-
teel voor: ”a bucket-shaped pot from layer 3 with nu-
merous fingernail impressions on the outer surface 
resembles “Hazendonk 3 pottery” (Ten Anscher et al.,  
1993). 

 Dit betekent dat contacten van de noordelijke groep 
met de zuidelijke groep zich pas in de jongste fase mani-
festeren in het aardewerk, of in de vorm van ‘import-
stukken’ of door beïnvloeding in de aardewerktraditie. 
Omgekeerd zijn deze contacten in de zuidelijke groep in 
het aardewerk niet of nauwelijks herkenbaar door het 
ontbreken van de typische Swifterbant-versiering van 
een rij druppelvormige indrukken op de schouder. 
Slechts eenmaal wordt daar melding gemaakt van een 
Swifterbant-scherf met rietindrukken (Louwe Kooijmans, 
1974: p. 19, noot 46). 
 
Overige gebieden 
Op de hogere zandgronden zijn geen nederzettingen van 
de Swifterbant-cultuur bekend, maar getuigen losse 
vondsten van verschillende bijltypen uit deze periode 
van menselijke aanwezigheid. De nederzettingssporen 
op deze gronden lijken geheel te zijn verdwenen door 
natuurlijke en menselijke factoren. Het vuursteen is 
slecht te identificeren, het zachtgebakken aardewerk zal 
zijn vergaan en als er geen kuilen zijn gegraven, die als 
‘artefact traps’ functioneren, kunnen we nauwelijks 
verwachten sporen terug te vinden. De bijltypen, de 
zogenaamde hoge doorboorde schoenleestbijlen, Rösse-
ner Breitkeile en volgtakbijlen van edelhertgewei lijken 
gebonden aan rivierdalen (Van der Waals, 1972; Rae-
maekers, 1999: fig. 3.35, 3.36). Geweibijlen zijn ook als 
losse vondst bekend uit de Noordoostpolder. Menselijke 
aanwezigheid op de hoge gronden wordt ook geïllu-
streerd door twee 14C-dateringen van houtskool uit een 
jongere context: 5480 ± 70 BP bij Schipborg in Drenthe 
en 5535 ± 70 bij Dalfsen in Overijssel (Waterbolk, 1985).  
 
Tenslotte zijn er nog enkele losse aardewerkvondsten te 
noemen: 
1. De pot van Bronneger, Drenthe (fig. 25:l). Dit pot-
fragment is gevonden in uitgebaggerde grond uit het 
Voorste Diep, samen met twee vrijwel complete geweien 
met een stuk schedeldak van edelhert en een klein frag-
ment van een derde gewei. Deze geweien zijn geen na-
tuurlijk afgeworpen geweien en ook niet afkomstig van 
op natuurlijke wijze gestorven herten. Ze moeten daar, 
evenals de pot, door mensenhand zijn gedeponeerd, 
waarbij de gedachten uitgaan naar een offer (Kroezenga, 
et al., 1991). Er zijn uit dit kanaal meer geweien opge-
baggerd (Ufkes, 1997). Het Voorste Diep was kennelijk 
een stroom waar veel geofferd werd. Aankoeksels van 
de pot leverden een 14C-datering van 5890 ± 90 BP 
(OxA-2908). De geweien hebben een datering van 5970 
± 90 BP en 5720 ± 90 BP (Oxa-2909, 2910; Lanting, 
1992). 
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2. De scherf van Weerdinge (Drenthe) die in 1943, of 
kort daarvoor, in het veen is gevonden. De scherf is als 
gipsafgietsel in het Rijksmuseum van Oudheden aan-
wezig, het origineel is verloren gegaan (Van der San-
den, 1997: fig. 2). Aan de buitenzijde is dicht onder de 
rand een rij van vrij diepe druppelvormige indrukken 
aangebracht, waarbij door het indrukken de natte klei 
aan de binnenzijde is opgedrukt, vergelijkbaar met 
figuur 19:m. De binnenzijde van de rand zelf is ver-
sierd met verticale ‘kerfjes’. 
 
3. Enkele onversierde, niet goed te determineren, 
scherven gevonden bij Nieuw Schoonebeek, in Zuid-
oost-Drenthe bij het afgraven van turf, in een vind-
plaats met veel mesolithische vuursteen (Drents Mu-
seum, Assen). 
 
4. Enkele scherven van De Gaste, Zuidwest-Drenthe, 
met indrukken boven op de rand, zoals figuur 25:j, 
gevonden op een rivierduin langs het Meppeler Diep, 
eenzelfde milieu als dat van de rivierduinen van Swif-
terbant (De Roever et al., 1975). Een opgraving op De 
Gaste heeft geen materiaal meer uit de periode van de 
Swifterbant-cultuur opgeleverd, alleen gemengd mate-
riaal uit eerdere en latere perioden (Harsema, mond. 
med.; Lanting & Mook, 1977). Later zijn door de ama-
teur-archeoloog Siebring bij werkzaamheden aan het 
Meppelerdiep vondsten gedaan van o.a. oeroshoorns 
en bijlen van hertengewei (Clason, 1983). In zijn col-
lectie van de vondsten uit deze omgeving bevinden 
zich behalve een klokbekerscherf, een onversierde 
wandscherf en een Swifterbant-achtige randscherf. 
Deze is 6–7 mm dik, klein en verweerd en verschraald 
met zand en steengruis. De naar buiten toe afgeplatte 
rand is versierd met kerfjes op de rand en een rij duim-
nagelindrukken een paar centimeter onder de rand. 
 
5. Een scherf, gevonden in Groenlo bij Zwolle en één 
in Heemse/Hardenberg (Overijssel), daar in combina-
tie met een volgtakbijl (Lanting & Mook, 1977), die 
overeenkomen met Swifterbant- of Hazendonk 1-
materiaal. 
 
6. Een Hazendonk/Swifterbant-achtige scherf gevon-
den bij Winterswijk in de Achterhoek met een indruk 
van emmertarwe en gerst (Schut, 1984). Het is een niet 
of nauwelijks afgewerkte concave rand-halsscherf met 
een naar buiten toe wat afgeplatte rand, gemagerd met 
kwarts en organisch materiaal en een wanddikte van ca. 
8 mm. 
 
Ook in Midden-Nederland zijn enkele vindplaatsen be-
kend.  

7. In Buren-Zoelen bij Tiel zijn neolithische inhuma-
ties gedateerd op 5190 ± 50 BP (4220–3820 cal BC). Op 
deze vindplaats zijn zowel Hazendonk 2/3-scherven 
gevonden, gemagerd met kwarts, als enkele scherven 
van oudere datum van de Swifterbant-cultuur, gemagerd 
met organisch materiaal en steengruis (Hulst et al., 1992: 
p. 69).  
 
8. Op een dekzandrug te Ede-Rietkamp zijn scherven 
gevonden van (waarschijnlijk) één pot, die in het vroe-
ge Neolithicum wordt gedateerd. Het betreft o.a. een 
naar binnen gebogen rand met de aanzet voor twee 
knobbel(?)oren, gemagerd met steengruis, wat chamot-
te en organische materiaal; de wanden zijn gepolijst. 
Het materiaal waarvan de scherf gemaakt is, is geda-
teerd op 6050 ± 110 BP (5220–4720 cal BC; Hulst, 
1993). Bij deze methode van dateren moeten we reke-
ning houden met een mogelijk te oude datering van-
wege organisch materiaal dat van nature in de klei 
aanwezig kan zijn (paragraaf 4.7).  
 
9. Bij het aardewerk van de vindplaats Ede-
Frankeneng (Gelderland) bevindt zich een eivormige 
pot met puntbodem en plastiche, V-vormige versiering. 
Ovoïde vormen komen ook voor bij het La Hoguette-
aardewerk, dat echter rijker is versierd (Van Berg, 
1990: fig. 1:1). Ook de typerende botverschraling ont-
breekt. Overig, met getande spatel versierd aardewerk 
van de vindplaats Ede-Frankeneng doet denken aan het 
aardewerk van de niet-Bandkeramische groepen, zoals 
gevonden in Bliquy en Villeneuve-Saint-Germain in 
Noord Frankrijk (Schut, 1988). Qua vorm en magering 
vertoont de eivormige pot ook enige overeenkomst met 
een pot uit Hardinxveld-Giessendam De Bruin, die 
daar tot de Vroege Swifterbant-cultuur wordt gerekend. 
Ook in deze laatste vindplaats is aardewerk aangetrof-
fen dat geproduceerd lijkt te zijn in de culturele traditie 
van Blicquy en spreekt Raemaekers van de “Groupe 
de Blicquy, mogelijk in een nog onbekende noordelijke 
variant daarvan” (Raemaekers, 2001b: p. 149).  
 
10. Een interessante vindplaats is Ven-Zelderheide, in 
de gemeente Gennep (Noord-Limburg) met aardewerk 
(ca. 325 scherven) dat wordt toegeschreven aan de 
Bischheim-fase van de Rössen-cultuur en een bakplaat 
met nagelindrukken op de rand, die als een Michelsberg 
I- of Rössen III- element geduid wordt (Verscharen & 
Mooren, 1993). In afwijking van het Bischheim-
aardewerk in Duitsland is een magering gebruikt, be-
staande uit een combinatie van één of meer componen-
ten als kwarts, organisch materiaal, zand en potgruis, dat 
wil zeggen donkerbruine tot bruinrode harde brokjes die 
mogelijk van nature in de klei voorkomen en die in deze 
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publicatie kleiballetjes zijn genoemd. In 74% van de 
scherven is organisch materiaal een van de componenten. 
Deze magering lijkt van eenzelfde type als bij het Swif-
terbant-aardewerk. De wanddikte varieert van 4–12 mm 
en is voornamelijk 6–8 mm. Het oppervlak is zorgvuldig 
afgewerkt, maar helaas geërodeerd. De typerende Rös-
sen/Bischheim-elementen bestaan uit ingekraste driehoe-
ken, subcutaan doorboorde knobbeloren, een uitgekne-
pen knobbeltje, ronde knobbeltjes, een bakplaat met 
nagelindrukken op de rand, kerfjes of indrukken boven 
op de rand, een rij vingertop/nagelindrukken op de wand 
en een dubbele rij Doppelstiche van een fijngekerfde 
spatel. Er zijn een paar scherfjes met een rij druppelvor-
mige putjes op de hals/schouder, zoals gebruikelijk is bij 
het aardewerk van Swifterbant. Enkele potten van de 
vindplaats S11 (fig. 25:j,k) zouden hierbij zeer goed 
passen en ook de versiering van rijen insteken verraden 
Swifterbant-relaties.  
 
Een belangwekkende vondst is afkomstig uit Spoolde, in 
de buurt van Zwolle. Daar zijn bij het zandzuigen in de 
uiterwaard van de IJssel gewei-artefacten gevonden, 
waarschijnlijk uit een oude, verlande geul van de IJssel 
(Clason, 1983; Lanting, 1986). Het betreft geen gesloten 
vondst. Eén volgtakbijl is rond 6000 BP gedateerd, ter-
wijl een tweede datering een duizend jaar ouder uitvalt. 
Lanting (1986) acht het ook mogelijk dat er bijltypen uit 
de midden- of late bronstijd bij zitten, maar het is waar-
schijnlijker dat de enorme partij geweiwerktuigen gro-
tendeels uit de Swifterbant-periode stammen. Het betreft 
een plaats waar intensief geweiwerktuigen werden ge-
maakt, gebruikt en afgedankt, vergelijkbaar met de vind-
plaatsen te Hardinxveld, fase 1, 5500–5300 cal BC 
(Louwe Kooijmans, 2001a).  
 Het aardewerk uit de proefopgravingen binnendijks 
is uit verschillende perioden afkomstig, van de vroeg-
Havelte-fase van de trechterbekercultuur tot de late ijzer-
tijd. Eén scherf weet Lanting (1986: fig. 7:q; p. 47) niet 
te plaatsen. Het betreft een secundair verbrand rand-
scherfje, met een iets overkragende randlip en met vin-
gertopindrukken onder de rand, gemagerd met steengruis. 
Dit soort versiering wordt ook in Swifterbant wel gevon-
den (zoals fig. 22:i,o; fig. 24:j,k). Louwe Kooijmans 
(1976) vraagt zich af of de grote pot, gemagerd met fijn 
zand en grind, met een versiering van vingertopin-
drukken over de hele wand en indrukken op de rand, niet 
toch als Hazendonk 1-aardewerk zou kunnen worden 
gezien. Lanting ziet deze pot als een directe voorloper 
van de potbekers van de Klokbekercultuur rond 4000 BP. 
 
In zijn studie van het westelijke deel van het Fries-
Drents Plateau komt Fokkens (1991) tot de conclusie dat 
op de hoge gronden van Noord-Nederland in de periode 

van 6400–5550 BP (5400–4400 cal BC) geen sprake is 
van permanente of seizoensgebonden exploitatie; de 
schaarse vondsten van stenen bijlen geven alleen een 
indicatie dat jager/verzamelaars zo nu en dan het gebied 
bezocht hebben voor een tijdelijke jachtexpeditie. Ook 
uit de periode erna, 5550–5200 BP (4400–4000 cal BC), 
zijn slechts enkele losse vondsten bekend van durchloch-
te Breitkeile, Plattbolzen, stenen bijlen met ronde door-
snede en geweibijlen. Het verspreidingsgebied van de 
vondsten ligt in het kustgebied en langs de beekdalen. 
Een onderwerp van discussie blijft of deze schaarse 
vondsten getuigen van een schaarse bewoning, of een 
onderrepresentatie vormen. Dit laatste geldt vooral voor 
de kustgebieden en rivierdalen, waarvan het oorspron-
kelijke oppervlak bedekt is geraakt door jongere sedi-
menten of verloren is gegaan. De hogere gronden acht 
Fokkens inderdaad schaars bewoond in deze perioden. 
 
 
6.3  SLOTOPMERKINGEN 
 
Van de bovengenoemde sites is de functie van Bronne-
ger als offerplaats en Bergschenhoek als een kortstondig 
kamp voor jacht en visvangst duidelijk. Van de overige 
sites, voorzover het geen toevallige vondsten betreft, is 
de functie lastiger te achterhalen. Alleen bij een zeer 
consistent jaarlijks gebruik blijft een functie archeolo-
gisch zichtbaar, doordat de resten van elke gebruiksfase 
min of meer overeenkomen. Functieveranderingen in de 
loop der tijd leiden echter onvermijdelijk tot een niet te 
ontwarren palimpsest, indien er geen sprake is van een 
duidelijke stratigrafie. Als er meer dan één functie kan 
worden vastgesteld, zoals het samenvallen van een 
woonplaats en grafveld te S2, S21 en S22 is het zelden 
mogelijk de gelijktijdigheid of opeenvolging vast te 
stellen. Het grafveld van S2 lijkt vooraf te gaan aan de 
woonplaats (zie paragraaf 2.2).  
 Ook de hoeveelheid afval in verhouding tot de ge-
bruiksduur is een moeilijk te hanteren argument, omdat 
deze sterk afhankelijk is van de mate van conservering. 
Gezien de grote hoeveelheden scherven op de oeverwal-
vindplaatsen (speciaal S3) lijkt het echter onwaarschijn-
lijk dat het daar slechts om special activity sites zou gaan, 
zoals Gehasse (1995) veronderstelt. Andere argumenten, 
zoals het voorkomen van tanden en kiezen van jonge 
kinderen, pleiten daar bovendien tegen. De basiskampen 
veronderstelt zij op de rivierduinen. In de duinsite S11 
wijzen de grote hoeveelheid vuursteen en haarden uit de 
voorgaande mesolithische fase wel op een basiskamp, 
maar in de aardewerkvoerende fase lijkt daarvan geen 
sprake. Tegen een functie als basiskamp pleit niet alleen 
de zeer geringe afvaldichtheid van aardewerk, maar ook 
de gedifferentieerde intersite patterning. De iets grotere 
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hoeveelheid scherven van de duinsite S22, in secundaire 
positie op de helling van het duin, duidt misschien wel 
op een basiskamp. 
 
De Swifterbant-cultuur wordt ingedeeld in drie fasen: 
een vroege fase, 5100/5000–4600 cal BC, een midden-
fase, 4600–3900/3800 cal BC, en een late fase, 
3900/3800–3400 cal BC (Raemaekers, 1999).Wanneer 
de oudste fase van de Swifterbant-cultuur begint, is 
nog niet geheel duidelijk: ca. 4950–4550 cal BC ‘in 
Bronneger’ of eerder ‘in Hoge Vaart’. In Hardinxveld-
Polderweg werd het begin van aardewerkfabricage 
gedateerd omstreeks 5000 cal BC en in elk geval ná 
5100 cal BC (Louwe Kooijmans, 2001a).  
 In het noordelijke gebied, de IJsselmeerpolders, is de 
vroege fase te vinden in P14, de Hoge Vaart en mogelijk 
te Swifterbant, S11. Het oudste type aardewerk van de 
Swifterbant-cultuur is een S-vormige pot, eventueel 
versierd met een rij indrukken boven op de rand. Mo-
gelijk horen hier ook de spaarzame neusvormige 
knobbeltjes toe of een enkele uitgeknepen indruk op de 
schouder. Punt- of knobbelbodems zijn bij dit type 
aanwezig, mogelijk zijn er ook ronde bodems in zwang 
geweest. De wanddikte is niet al te dik, terwijl de ma-
gering voornamelijk uit steengruis bestaat.  
 De middenfase is in het IJsselmeergebied verte-
genwoordigd in P14 en in de Swifterbant-regio, in 
ruime mate in het oeverwallengebied, in mindere mate 
in het rivierduinengebied. Aardewerk is een gewoon 
gebruiksgoed en lokaal vervaardigd. Daarnaast zijn er 
importstukken herkenbaar aan het gebruik van een 
andere klei of verschraling. Deze kunnen op de andere 
seizoenswoonplaats zijn gemaakt en meegenomen in 
de kano’s, of vervaardigd zijn door anderen en via 
contacten zijn verkregen. Het achterland moet gezocht 
worden in Drenthe, Overijssel en Gelderland (?). De 
potten worden nu veelvuldig versierd met één of 
meerdere rijen druppelvormig indrukken op de 
hals/schouder en/of een rij aan de binnenwand bij de 
rand, soms in combinatie met indrukken op de rand. 
De wanden zijn wat dikker, terwijl in de magering ook 
grote hoeveelheden organisch materiaal worden ver-
werkt.  
 Aan het einde van de oeverwalbewoning, om-
streeks 4000 cal BC, worden er ook potten over de 
gehele wand versierd met indrukken of geruwd, met 
goed gegladde binnenwand en kwarts en steengruis in 
de magering. Dit kan worden opgevat als een weerslag 

van zuidelijke contacten. In het Hazendonk 1-
aardewerk en dat van Brandwijk wordt dit type versie-
ring veelvuldig aangetroffen; de dateringen van Ha-
zendonk 1 en Brandwijk liggen tussen 4220 en 3940 
cal BC (Raemaekers, 1999: p. 62, 44). Ook op de ri-
vierduinvindplaats S22 is dit type versiering met 
kwartsverschraling gevonden (fig. 25:c, een Hazen-
donk 3-element?), maar een exacte datering is daar niet 
mogelijk.  
 Vindplaatsen uit de late fase, zoals die te Schok-
kerhaven, zijn schaars. Het aardewerk daar wordt ge-
kenmerkt door een schaarse versiering en de potprofie-
len worden wat hoekiger. Een nieuw verschijnsel is 
een trechtervormige rand/hals. De late fase in deze 
regio ontwikkelt zich verder naar de trechterbekercul-
tuur (Hogestijn, 1990; Gehasse, 1995). Er lijkt sprake 
van een continuïteit en vergelijkbare ontwikkeling als 
in Noord-Duitsland en Denemarken (Raemaekers, 
1999: p. 161). In de regio Swifterbant zijn de oever-
wallen in deze fase practisch ongeschikt voor bewo-
ning, hooguit in een droog seizoen te gebruiken voor 
special activities. Men heeft zich moeten terugtrekken 
op de hogere duintoppen of men is verder weggetrok-
ken naar de hogere gronden in het oosten of naar het 
noorden (of zuiden?). Een recente vindplaats met en-
kele onduidelijke scherven van laat-Swifterbant en/of 
vroeg-trechterbeker, is Wetsingermaar in Groningen, 
een zandopduiking onder holocene afzettingen, geda-
teerd op ca. 3500–3400 cal BC (4700 ± 40 BP, Feiken 
et al., 2001). 
 In het zuidelijk gebied verloopt de ontwikkeling 
anders. De vroege Swifterbant-fase is aangetroffen in de 
vindplaatsen te Hardinxveld met duidelijke, zuidelijk 
aardewerk-‘connecties’ in de vorm van het Blicquy-
aardewerk (Raemaekers, 2001b). De middenfase is ver-
tegenwoordigd op de Hazendonk en te Brandwijk, te 
Bergschenhoek en waarschijnlijk Zoelen (Raemaekers, 
1999: p. 111). Er is nog geen continuüm tussen deze 
fasen in de 14C-dateringen, maar van een hiaat omstreeks 
4500–4000 cal BC. In de late fase ontwikkelt zich hier 
een nieuwe cultuurgroep, Hazendonk 3 waarin karakte-
ristieken van Michelsberg-cultuur en Swifterbant-cultuur 
samenkomen (Raemaekers, 1999: p. 112, 160). In het 
aardewerk verschijnen nieuwe vormen en het wordt 
veelvuldig vlakdekkend versierd. De neolithische Vlaar-
dingengroep is zowel de geografische als culturele op-
volger (Raemaekers, 1999: p. 166).  
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7  Het aardewerk van omringende culturen 

Inleiding 
De mesolithische groepen in Noordwest-Europa, aan de 
randgebieden van de Bandkeramiek en latere boeren-
gemeenschappen, zijn in het 6e–5e millenium voor Chr. 
overgestapt op een neolithische levenswijze en zijn aar-
dewerk gaan vervaardigen. Het is overal buitengewoon 
lastig om het verspreidingsmechanisme te preciseren: 
gaat het om migratie en kolonisatie, om acculturatie van 
inheemse gemeenschappen of om een combinatie van 
beide? Zelfs voor het bekende verschijnsel als de Euro-
pese Bandkeramiek, dat steeds zonder discussie als het 
resultaat van kolonisatie is opgevat, wordt nu ook het 
alternatief van acculturatie overwogen, met name voor 
de eerste fase die van ältesten LBK (Lüning, 2000). Voor 
de verdere verspreiding tot in ons land, is kolonisatie 
vanuit Hessen toch nog steeds de eerste optie. Bij bo-
vengenoemde mesolithische groepen lijkt van kolonisa-
tie geen sprake; hun levenswijze is door een accultura-
tieproces veranderd. 
 Aardewerk is een culturele uiting naast vele andere. 
De zorg die aan het vervaardigen van aardewerk wordt 
besteed, techniek, vormen en versiering zijn een uiting 
van (groeps)identiteit. Vergelijkbare stijlkenmerken en 
technieken van verschillende aardewerkgroepen wijzen 
op contacten tussen de vervaardigers van dat aardewerk. 
Verschillen in aardewerkstijlen betekenen niet automa-
tisch dat er ook verschillen zijn in andere aspecten van 
de samenleving en aardewerkgroepen hoeven niet iden-
tiek te zijn aan groepen met een zelfde bestaanswijze en 
organisatie die door nederzettingssystemen gekarakteri-
seerd worden (Louwe Kooijmans, 1993b).  
 In dit hoofdstuk zal het aardewerk van Swifterbant 
vergeleken worden met dat van andere culturen, waar-
door meer inzicht wordt verkregen in de contacten met 
het ‘neolithische achterland’ en met naburige jager-
verzamelaarsgroepen. Tabel 32 geeft een overzicht van 
de dateringen die in de aangehaalde literatuur te vinden 
zijn. Een recent overzicht van en discussie over de voor 
Nederland belangrijke dateringen zijn te vinden bij Lan-
ting & Van der Plicht (1999/2000). 
 
 
7.1 POTTEN MET PUNTBODEM VAN HET  
‘KERAMISCH MESOLITHICUM’ 
 
In het oorsprongsgebied van de landbouw in het Mid-
den-Oosten wordt gesproken over een akeramisch Neoli-

thicum. Voor Europa wordt de term ‘keramisch Mesoli-
thicum’ gebruikt (Louwe Kooijmans, 1979; Cyrek, et al., 
1986; Van Berg, 1991). Dit keramisch Mesolithicum is 
te vinden in de randgebieden, buiten de gebieden met 
sedentaire agrariërs, van Zuid- tot Noord-Europa. De 
dateringen liggen tussen 5200 en 3850 cal BC (tabel 32). 
Ook andere termen worden gebezigd. Lichardus (1991) 
gebruikt de term Waldneolithicum of Subneolithicum, 
Kempisty (1986) Para-Neolithic. Price en Gebauer 
(1992) spreken van Mesolithic, Last Hunters, First Far-
mers en Neolithic.  
 De mesolithische jagersgroepen in de kustgebieden 
zullen contacten gehad hebben met elkaar en met de 
boerensamenlevingen in het achterland. De heersende 
gedachte was dat zij de kennis van het aardewerk-
vervaardigen van deze samenlevingen hebben verwor-
ven. De techniek van het maken is echter dusdanig ver-
schillend, dat hieraan getwijfeld kan worden. Er zijn 
aanwijzingen dat als de oudste Bandkeramiek bij de Rijn 
‘aankomt’, deze op een groep stuit die al aardewerk 
vervaardigt (Lüning, et al., 1989; Lüning, 2000). De 
kennis dat van klei iets valt te maken en dat het gebak-
ken kan worden, is al bekend in het laat-Paleolithicum: 
“Il est evident que l’homme paléolithique a remarqué et 
compris que l’argile durcit au feu” (Bahn & Otte, 1985: 
p. 238), maar men zag toen nog geen reden om er potten 
van te bakken.  
 In deze ‘tertiaire’ zone van de neolithisering in ge-
bieden die voor akkerbouw minder gunstig zijn, gaat de 
ontwikkeling van Mesolithicum naar Neolithicum samen 
met het gebruik van puntbodemaardewerk (Lichardus, 
1991). Hulthén (1994) spreekt van een import van 
ambachtelijke vaardigheden in de Ertebølle-cultuur, 
maar voor het aardewerk is een geheel eigen maakwijze, 
vorm en versiering gebruikt. Zo is het fenomeen van de 
rolopbouw bij de Bandkeramiek niet bekend.  
 Punt- en knobbelbodempotten worden gevonden in 
de Ertebølle-cultuur in Denemarken en bij het aardewerk 
van Ellerbek/Rosenhof en Dümmer/Hüde in Noord-
Duitsland. Meer naar het oosten toe worden uit deze 
periode puntbodempotten aangetroffen in het rivieren- 
en merengebied van Noord-Polen en Rusland (Kempisty, 
1970; 1986; Jeunesse et al., 1991). Ook het Roucadou-
rien in Zuid-Frankrijk, een mesolithische cultuur landin-
waarts naast neolithische Cardiumculturen aan de Atlan-
tische kust, kenmerkt zich door puntbodems (Nieder-
lender et al., 1966; Roussot-Larroque, 1987). Jeunesse et 
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al. (1991: fig. 22) hebben een aantal kenmerkende punt- 
bodempotten op een rijtje gezet afkomstig van  Spanje in 
het zuiden tot Scandinavië in het noorden en Dniepr-
Donetz in het oosten; ook in Noord-Afrika worden in het 
Neolithicum puntbodempotten aangetroffen; hier worden 
de puntbodems gezien als nabootsing van de schalen van 
struisvogeleieren (Camps & Camps Fabrer, 1972). 
 Ook het La Hoguette-aardewerk, met puntbodem-
potten, van het West-Europese Frühkeramikum is ver-
vaardigd in een rollentechniek; er worden connecties 
gelegd met de Cardiumcultuur van de Frans-Spaanse 
Middellandse zeekust, waaraan elementen ontleend zijn 
(Lüning, et al., 1989). “Gehören in diesen Zusammen-
hang auch die Spitzböden? Stehen sie in einer Verbin-

dung zu den ‘Tropfenböden’ des ‘Roucadourien’ Süd-
frankreichs oder der Blicquy-Gruppe in West Belgien 
und Nordostfrankreich?” (Lüning et al., 1989: p 392). 
De schrijvers vragen zich af welke betrekkingen er zijn 
van daar, via de Nederlanden en Noord-Duitsland naar 
het puntbodemig Ertebølle-aardewerk dat niet is af te 
leiden van de Bandkeramiek. 
 Troels-Smith (1959) stelt dat vorm en puntbodem 
hun oorsprong kunnen hebben in vormen van hout die in 
klei zijn nagemaakt. Bij houtsnijwerk is het moeilijk 
dwars door een stuk hout te snijden en is het gemakkelij-
ker de bodem als een punt te laten, wat tevens een ver-
sterking betekent (Troels-Smith, 1959). Er is een hals/ 
buikfragment van hout uit een late fase van de Ertebølle-

Tabel 32. Globale dateringen van aardewerkvoerende culturen in het 6e en 5e millennium cal BC. 
 

Bandkeramiek ca. 6500–6100 BP ca. 5450–5000 cal BC 
     
Rössen-cultuur ca. 6000–5700 BP ca. 4900–4500 cal BC 
     
Bischheim ca. 5700–5550 BP ca. 4500–4375 cal BC 
     
Michelsberg I–IV ca. 5500–4700 BP ca. 4350–3400 cal BC 
     
keramisch Mesolithicum, België ca. 5700 BP ca. 4500 cal BC 
     
idem, Frankrijk, Roucadourien ca. 5959–5650 BP ca. 4850–4450 cal BC 
     
Ertebølle/Ellerbek (Noord-Duitsland) ca. 6140–5040 BP ca. 5100–3850 cal BC 
Ertebølle (Scandinavië) ca. 5770–5040 BP ca. 4650–3850 cal BC 
Ertebølle (Salpetermosen) ca. 6020 BP ca. 4950–4800 cal BC 
     
Hüde-Dümmer, Hüde-Swifterbant-horizont ca. 6050–5850 BP ca. 4950–4700 cal BC 
idem, vroegst gedateerd aardewerk ca. 5885 BP ca. 4800 cal BC 
idem, Rössen-Bischheim-horizont ca. 5540–5450 BP ca. 4375–4300 cal BC 
idem, vroege trechterbeker ca. 5450–5150 BP ca. 4300–3950 cal BC 
idem, trechterbeker ca. 4850–4650 BP ca. 3650–3400 cal BC 
     
Swifterbant-cultuur:     
Polderweg, fase 2, gedateerd aardewerk ca. 6140 BP ca. 5200–4950 cal BC 
De Bruin, fase 2, gedateerd aardewerk ca. 6100 BP ca. 5100–4800 cal BC 
Hoge Vaart ca. 6100–5300 BP ca. 5000–4150 cal BC 
idem, vroegst gedateerd aardewerk ca. 5885 BP ca. 4900–4770 cal BC 
Bronneger, pot ca. 5890 BP ca. 4900–4700 cal BC 
Swifterbant, oeverwalsites ca. 5500–5200 BP ca. 4350–4100 cal BC 
Swifterbant, duinsites, gedateerd aardewerk ca. 5500–5300 BP ca. 4350–4150 cal BC 
idem, terminus ante quem (S3) ca. 4950 BP ca. 3750–3650 cal BC 
idem, terminus ante quem (duinsites) ca. 4700 BP ca. 3500 cal BC 
     
Hazendonk 1 ca. 5385–5165 BP ca. 4250–3950 cal BC 
Hazendonk 2 ca. 5100–4990 BP ca. 4000–3700 cal BC 
Hazendonk 3-groep ca. 5080–4600 BP ca. 3900–3300 cal BC 
     
trechterbeker, vroeg, Duitsland en Scandinavië ca. 5200–4600 BP ca. 4100–3300 cal BC 
trechterbeker, Drenthe, Westgroep ca. 4600–4100 BP ca. 3300–2700 cal BC 
     
Vlaardingen-cultuur ca. 4750–4000 BP ca. 3550–2500 cal BC 



7  HET AARDEWERK VAN OMRINGENDE CULTUREN 

 137

cultuur bekend met een trechtervormige hals en geknikte 
schouder met een knobbeltje op de schouder, vergelijk-
baar met de pot van S11 (fig. 25:h; Troels-Smith, 1960: 
fig.10). Ik weet niet of dit argument hout snijdt. Waar-
schijnlijker is het dat het aardewerk als voorbeeld voor 
het houtsnijwerk heeft gefungeerd. Voor de vorm van 
een pot met puntbodem kan misschien ook wel een wat 
puntige leren zak als voorbeeld gediend hebben. Als 
voorbeeld voor de maakwijze heeft mogelijk vlechtwerk 
gefungeerd. Je begint met de bodem en ‘vlecht’ hier 
rondom steeds de rolletjes klei. De vorm van de puntbo-
dem is dan min of meer een logisch gevolg van de 
maakwijze en wordt deze gevormd door het klompje klei 
waarmee men begonnen is.  
 Het is verleidelijk deze punt- of knobbelbodem een 
grotere culturele of sociologische betekenis te geven, 
waarmee men ‘zich afzette’ tegen de sedentaire land-
bouwers. In de woorden van Jeunesse et al. (1991): “Il 
existait des céramiques de chasseurs ou de chasseurs-
éléveurs globalement opposables à celles des agricul-
tuers”. Het is onwaarschijnlijk dat al deze groepen ieder 
voor zich ‘het wiel hebben uitgevonden’. De jager-
verzamelaars moeten onderling nauwe contacten gehad 
hebben waarbij ideeën hun weg hebben gevonden van 
Zuidwest-Europa tot in de steppen en wouden van Rus-
land. Regionaal ontwikkelen zich dan verschillende 
stijlkenmerken in het aardewerk. In de marginale gebie-
den van de agrarische bevolking zijn de mesolithische 
groepen geleidelijk aan volledig geneolithiseerd, de ene 
groep wat eerder dan de ander. 
 Een andere vraag is, waarom de mesolithische jager-
verzamelaars de behoefte hebben ontwikkeld om voedsel 
te gaan koken, dat wil zeggen levensmiddelen enige tijd 
laten koken in water. Bij de mesolithische groepen gaat 
het dan waarschijnlijk om ‘vis-, vlees- en groentesoep’. 
Daarna komen er graanbrij en meelpappen bij. Jennbert 
(1994) veronderstelt dat het graan in Zuid-Zweden eerst 
als gift werd geïntroduceerd – als middel van bestaan 
was het niet noodzakelijk – en dan zijn de eerste potten 
misschien alleen als offerpot gebruikt, alvorens tot ge-
bruiksgoed te worden. Het eerste graan wordt echter 
tussen de afval op de woonplaats gevonden tussen de 
scherven met kookresten. Het aardewerk is voornamelijk 
gebruikt als kookpot en speelt in de keramische mesoli-
thische culturen een andere rol dan bij de neolithische 
culturen (Jeunesse et al., 1991). Misschien is het idee 
van koken in potten wel door de contacten met land-
bouwende buren ontstaan, maar is de techniek van het 
vervaardigen ervan niet overgenomen. Zonder aarde-
werk is koken mogelijk in een leren zak of in een kuil 
bekleed met een leren lap met behulp van hete stenen. 
Het koken in een pot zal gemakkelijker gaan.  
 De groepen van het keramisch mesolithicum hebben 

nog een zekere mate van mobiliteit. Het zich verplaatsen 
per boomstamkano vergemakkelijkt het vervoer van 
zware potten. Daarvoor is een pot met een platte bodem 
onhandig; hij staat scheef en wankel en valt om omdat 
de bodem van de kano niet recht is. Een pot met een 
bolle bodem kan in het midden van de kano staan, maar 
zal heen en weer rollen en vereist ondersteuning van 
bijvoorbeeld huiden of leren lappen. Puntbodempotten 
vlei je tegen de boorden, ook met leren lappen eromheen 
om ze op hun plaats te houden. Het midden van het vaar-
tuig blijft dan over voor het vervoer van andere produc-
ten, waardoor de puntbodempot de meest ‘economische’ 
pot wordt en daarom in deze culturen zo veel is gebruikt. 
Een vorm met puntbodem is echter ook bij enkele neoli-
thische culturen te vinden, zoals bij de vroege trechter-
bekercultuur, Michelsberg-cultuur en verder naar het 
oosten bij de Lengyel-cultuur: misschien een survival 
van een oude traditie. Lichardus (1976: p. 148) stelt dat 
deze tulpbekers van de Michelsberg-cultuur en de punt-
bodempotten van de Lengyel-cultuur mogelijk gebruikt 
zijn om zout te transporteren, omdat ze in Zuid-Polen bij  
zoutmijnen zijn gevonden. Uit een jager-verzame-
laarsverleden zou dan mogelijk overgeleverd kunnen 
zijn dat puntbodempotten voor transport wel handig zijn. 
Ook de Romeinse transport-amforen hebben een puntbo-
dem. 
 
 
7.2  DE SITUATIE IN BELGIË EN FRANKRIJK 
 
In Noord-Frankrijk en België wordt het neolithische 
toneel beheerst door de Bandkeramiek en de Groupe de 
Blicquy, Villeneuve-Saint-Germain en Cerny (Van Berg, 
1990; Cahen & Docquier 1985; Constantin, 1985). Daar-
naast kennen we aardewerkgroepen als het Limburg-
aardewerk en La Hoguette waarvan de betekenis veel 
discussie heeft opgeleverd. Het verpreidingsgebied is 
gerelateerd aan dat van de Bandkeramiek in Frankrijk en 
Duitsland. Louwe Kooijmans (1993b: p. 125) vraagt 
zich af: “Exchange with Late Mesolithic groups? Expe-
ditions or wanderings or (transhumant) cattle herding? 
Or even an extension of Neolithic permanent settlement 
into this zone? How are La Hoguette, Limburg and Li-
neairbandceramic related?” Het aardewerk lijkt op 
verschillende, ver uiteen liggende plaatsen vervaardigd 
en/of getransporteerd te zijn over grote afstand. Hij ver-
onderstelde dat het La Hoguette-aardewerk gemaakt zou 
kunnen zijn door mobiele, nomadische herders of aar-
dewerkvoerende jager-verzamelaars met contacten in het 
West-Mediterrane gebied die in contact kwamen met de 
Bandkeramische kolonisten aan hun noordgrens (Louwe 
Kooijmans, 1998: p. 8). Tegenwoordig neemt men aan 
dat mesolithische groepen, die via de Rhône-Saône-route 
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in aanraking waren gekomen met Cardiuminvloeden 
vanuit Zuid-Frankrijk, aardewerk zijn gaan vervaardigen 
en veeteelt en wellicht landbouw op bescheiden schaal 
hebben overgenomen (Lanting & Van der Plicht, 
1999/2000, p.14). Volgens Raemaekers (1999) is het La 
Hoguette-aardewerk geheel onafhankelijk van de Band-
keramiek ontstaan en bestaat de mogelijkheid dat het 
ouder kan zijn (zie ook Lüning, 2000 en Lüning et al., 
1989). Het La Hoguette-aardewerk heeft kenmerkende 
puntbodems, maar in zijn rijkere versiering en andere 
vormenscala is het niet verwant met het Swifterbant-
aardewerk. Dit La Hoguette-aardewerk is sporadisch in 
Nederland gevonden (in Sweikhuizen, Van Berg, 1987). 
De eivormige pot van Ede-Frankeneng zou enige ken-
merken van La Hoguette vertonen maar is afwijkend wat 
betreft versieringspatroon en magering (Schut, 1988). 
Van het Limburg-aardewerk zijn enkele vindplaatsen in 
Limburg bekend (Modderman, 1970; 1974; 1987). Vol-
gens Raemaekers is het mogelijk dat “(segments of) 
different Mesolithic groups acted in different ways” en is 
de Limburg-aardewerkstijl “created in as a result of the 
interplay of LBK and La Hoguette people” (Raemaekers, 
1999: p. 138). 
 Een vindplaats met mesolithische vuursteenartefac-
ten en aardewerk is Melsele bij Antwerpen. Ook hier is 
sprake van een palimpsest van verschillende bewonings-
fasen, net als op de vindplaatsen op de rivierduinen van 
Swifterbant, en is de associatie van het vuursteen met 
aardewerk niet duidelijk. Het betreft een kampement van 
jagers, mogelijk met huisdieren. Het aardewerk (1500 
scherven) dat hier gevonden is, zou een nieuwe stilis-
tische klasse vertegenwoordigen (Van Berg, 1991). Wel 
vertoont het de karakteristieke opbouw uit kleirolletjes 
en een magering van organisch materiaal naast chamotte, 
kwarts, silex en bot. Verder is het spaarzaam versierd, 
“vases à panse arrondie surmonté d'un bord rectiligne 
rentrant et des piriformes. Les fond sont arrondis, plats 
ou coniques appendiculés”. Knobbels, soms doorboord, 
zijn zeldzaam. Het aardewerk zou bij de Michelsberg-
cultuur en/of Blicquy behoren (Raemaekers, 1999). Een 
tweede vindplaats van aardewerk in mesolithische con-
text is Weelde-Paardsdrank, gedateerd op 5710 ± 80 BP, 
waar 150 overwegend zeer kleine niet te plaatsen scherf-
jes zijn gevonden (Huyge & Vermeersch, 1982). De 
associatie van de datering en het aardewerk is niet zeker. 
 Onlangs is er een vindplaats bijgekomen: Doel 
‘Deurganckdok’ aan de Schelde bij Antwerpen (Crombé 
et al., 2002). Kookresten op aardewerk zijn daar geda-
teerd op 5980 ± 35 en 5835 ± 35 BP (ca. 4900 en 4675 
cal BC), een datering die bij de oudste Swifterbant-fase 
behoort. Ook het aardewerk zelf (800 scherven) “closely 
resemble Swifterbant pottery, especially the Early Swif-
terbant pottery, which is regularly found in the wetland 

area of the western Netherlands” (Crombé et al., 2002: p. 
700; Raemaekers, 2001a, b). Naast min of meer S-
vormige geprofileerde potten is er een ovoïde vorm met 
kleine knobbels en een kleine komvorm. De spaarzame 
versiering bestaat uit kerfjes op de rand. Het aardewerk 
is gemagerd met grog en organisch materiaal (Crombé et 
al., 2000). 
 Kookresten op aardewerk van een tweede ‘prehisto-
ric area’ van Doel ‘Deurganckdok’ zijn op 5110 ± 35 
BP (ca. 3900 cal BC) gedateerd. De magering van gruis 
van verbrand vuursteen en de vorm van een tulpbeker 
plaatsen deze kleine hoeveelheid, slecht geconserveerde 
scherven in de midden-neolithische Michelsbergcultuur 
van de lössgebieden van Midden-België. Door de afwe-
zigheid van organische resten in de vindplaats Doel is 
het niet duidelijk op welk moment landbouw en veeteelt 
daar geïntroduceerd werden, maar wel is duidelijk dat 
zich in de materiële cultuur veranderingen hebben voor-
gedaan. Al vóór de komst van de Michelsbergcultuur is 
‘de plaatselijke bevolking’ aardewerk gaan vervaar-
digden (Crombé, et al., 2002: p. 704–705).  
 
Het ‘Roucadourien’ in Frankrijk is een keramisch-
mesolithische cultuur met als bekendste vindplaatsen 
Roquefort (Roussot-Larroque, 1986) en Roucadour 
(Niederlender et al., 1966; Roussot-Larroque, 1987). Het 
lijkt een regionale parallel voor de Swifterbant-cultuur. 
De vindplaats Roucadour, die tijdens het Neolithicum en 
ook in de bronstijd bewoond is geweest, ligt in een do-
line op een kalkplateau in Aquitanië (Zuid-Frankrijk). In 
dit gebied zijn vele neolithische vindplaatsen met Car-
dium-aardewerk. Volgens Arnal (1995) en Voruz et al. 
(1995) is het Roucadourien een neolithische cultuur, 
tenminste gelijktijdig met de Cardium-cultuur, mogelijk 
zelfs met een eerdere aanvang, met landbouw en veeteelt 
(schaap) en een nog mesolithische vuursteentraditie. 
Arnal verdeelt het Roucadourien in een Roucadourien 
Primitif, met onversierd aardewerk en een Roucadourien 
Classique, met aardewerk dat vaak versierd is met in-
drukken van één of ander voorwerp. De ontwikkeling 
van de Roucadourien-groepen zou vergelijkbaar zijn met 
die van La Hoguette en Limburg in Noord-Frankrijk. Dit 
‘Roucadourien’ wordt gedateerd vanaf ca. 4900 cal BC 
(5940 ± 150 BP). Er zijn oudere dateringen van het Rou-
cadourien uit het 6e millennium BC, maar deze worden 
door Voruz in twijfel getrokken vanwege de zeer com-
plexe stratigrafie waarbij de associatie van 14C-daterin-
gen met het aardewerk niet zeker is (Voruz et al., 1995). 
 De algemene kenmerken van dit Roucadourien-
aardewerk zijn: een opbouw uit kleirolletjes (H-voegen), 
niet al te hard gebakken, en de aanwezigheid van punt-
bodems. Het aardewerk van Roucadour (68 scherven 
van 50 potten) is gemagerd met fijne en grovere kwarts-
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korrels of kwartsgruis en soms wat ander gesteente. De 
spaarzame versiering op dertien scherven bestaat uit 
schuin ingestoken putjes van een stokje in vier rijen 
onder de rand, kerfjes op de rand, vage cannelures, een 
enkele doorboorde knobbel en een pot met een handvat. 
De vormen zijn niet of zwak geprofileerd en meer tulp-
vormig of komvormig. Naast verschillen zijn er ook 
overeenkomsten met het Swifterbant-aardewerk. 
 De vindplaats Roquefort (Gironde), op een kalkpla-
teau gelegen tussen twee rivieren, kent drie fasen, waar-
van de oudste gedateerd is op 5680 ± 200 BP. Het aarde-
werk hiervan wordt tot de Roucadourien-stijl gerekend. 
Het aardewerk is onversierd; zowel grove als fijne waar 
komen naast elkaar voor met een gevarieerde afwerking. 
Rolopbouw komt voor, maar sluit andere technieken niet 
uit. De vormen zijn min of meer bolvormig. Het opval-
lendste is een onversierde eivormige pot met puntbodem 
zoals de pot van Ede-Frankeneng en Hardinxveld-
Giessendam De Bruin (Roussot-Larroque, 1986: fig.3:6; 
Schut, 1988: fig. 4; Raemaekers, 2001b: fig. 5.11; zie 
ook hoofdstuk 6). 
 De geografische situatie in Frankrijk is wel een 
andere dan de waterrijke omgeving van Swifterbant, 
maar ook daar zijn mesolithische groepen aardewerk 
met een puntbodem gaan vervaardigen en gebruiken.  
 
 
7.3  RÖSSEN- EN BISCHHEIM-ELEMENTEN IN 
HET SWIFTERBANT-AARDEWERK 
 
In Midden- en Zuid-Duitsland ontwikkelen zich na de 
Bandkeramiek de Rössen- en Bischheim-cultuur. In 
Limburg en de Achterhoek zijn daarvan enkele aarde-
werkvondsten bekend (Bloemers, 1972; Schut, 1981; 
Verscharen en Mooren, 1993, Raemaekers, 1999). De 
Rössen-cultuur is gelijktijdig met de Swifterbant-fase 
van Hoge Vaart en Hardinxveld, maar ouder dan de fase 
op de oeverwallen te Swifterbant. Het vroege Swifter-
bant-aardewerk van bovengenoemde vindplaats Doel bij 
Antwerpen “indirectly points to contacts with Gross-
gartacht/Rössen groups, in which S-shaped pottery with 
rim decoration and knobs occur relatively frequently” 
(Crombé et al., 2002: p. 704; Spatz, 1996; Lichardus, 
1976).  
 Het Rössen-aardewerk heeft door een veel grotere 
vormenrijkdom en rijkere versiering een heel ander ka-
rakter dan het Swifterbant-aardewerk. Het is doorgaans 
van goede kwaliteit, goed gebakken en goed glad afge-
werkt en eventueel gepolijst. Het aardewerk wordt ge-
kenmerkt door een fijne klei die met kwarts of zand 
gemagerd is; sporadisch wordt ook wel organisch mate-
riaal bij de magering gebruikt (Jürgens, 1979). De 
wanddikte varieert van 4 tot 12 mm, maar het merendeel 

is dunwandig, tussen 6 en 9 mm (Jürgens, 1979; Gleser, 
1995). Bij de vormen overheerst de Kugelbecher en 
Kugeltopf, bolle vormen met ronde bodem met daarop 
een concave hals met variërende hoogte. Daarnaast zijn 
er flesvormen en meer wijde schaalvormen. Aan het 
einde (ca. 4400 cal BC) verliest het aardewerk zijn ver-
siering en spreken we van ‘Bischheim’ dat te beschou-
wen is als een overgang naar de Michelsberg-cultuur 
(Lüning, 1969). 
 Een kenmerkende versiering bestaat uit vlakdek-
kende, ingekerfde en ingestoken geometrische patronen 
en motieven, oorspronkelijk met witte incrustatie, op de 
schouder of de gehele buikwand. Applicaties als knob-
bels en doorboorde knobbels komen vaak voor. De ove-
rige versiering bestaat uit kerfjes en indrukken op de 
rand, soms gecombineerd met een horizontale rij indruk-
ken, al of niet in combinatie met één of meer knobbels. 
Van dit assortiment zijn alleen de kerfjes en indrukken 
op de rand en de één of twee rijen indrukken op de 
schouder in Swifterbant terug te vinden. In Swifterbant 
is daarvoor vaak een ander voorwerp gebruikt, namelijk 
een holle rietstengel, een ‘bijdehandliggend’ voorwerp in 
het Swifterbant-milieu. 
 De zogenaamde Rössen-pot van Hamburg-Boberg 
(zie onder) met een cilindrische hals en platte bodem 
heeft een Swifterbant-versiering van een dubbele rij 
ronde indrukjes op de hals/schouder (Schindler, 1953/55; 
Schwabedissen, 1994). Ook bij het Bischheim-aarde-
werk wordt versiering aangetroffen van een rij indrukken 
op de schouder (o.a. Lüning, 1969/70; 1969: Taf. 13:B, 
15:7, 19:6). Dit Bisscheim- of Rössen-element is ook te 
vinden bij enkele Sonderformen in Michelsbergvind-
plaatsen, zoals bij een hals-buikfragment in Miel bij 
Bonn, aan de oever van de Swistbach (Lüning, 1967: Taf. 
5:20; Lüning, 1969 fig. 3:6) en gegliederte Tulpenbecher 
uit Rauenthal (Hessen) met puntbodem en een rij in-
drukken op de hals/schouder, vergelijkbaar met de frag-
menten die afgebeeld zijn in figuur 14:b,e. Deze versie-
ring is voor het Michelsberg-aardewerk niet gewoon en 
op te vatten als invloeden van buitenaf (Lüning, 1967: p. 
17–18).  
 De voor Swifterbant uitzonderlijke, doorboorde 
knobbels komen bij Rössen- en Bischheim-aardewerk 
algemeen voor. Indrukken en kerfjes op de rand zijn een 
gebruikelijke versiering. Ook komt er een enkele ver-
dikte rand met indrukken voor. De voor Swifterbant 
uitzonderlijke uitgeknepen langwerpige knobbeltjes, als 
in figuur 19:p en op foto 8, zijn een Bischheim-element 
(Lüning, 1969/70; Lüning et al., 1971). Versiering op de 
binnenwand onder de rand is een vaker voorkomend 
element in Rössen-aardewerk (Lüning,1969/70: Taf. 5:1; 
1969 (1971): p. 17). 
 De aan Rössen-Bischheim ontleende elementen in 
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het Swifterbant-aardewerk zijn zeldzaam. Zij bestaan 
dus vooral uit de betere kwaliteit aardewerk met indruk-
ken boven op de rand, zoals onder andere bij de frag-
menten van figuur 15:a; 25:h,m. Het voorkomen van 
slechts enkele duim-vingerindrukken op de schouder, 
zoals in figuur 25:h, is ook bij het Rössen-aardewerk te 
vinden (Gleser, 1995: Taf. 55:1,2). De rij indrukken op 
de schouder komt bij beide cultuurgroepen voor; het idee 
om ook binnen onder de rand versiering aan te brengen 
is in de Rössen-cultuur aanwezig, zelfs algemeen bij 
schaaltypen. Het merendeel van het Rössen-aardewerk 
heeft echter een rijkere versiering dan slechts een rij 
putjes (Stroh, 1938; Gleser, 1995). Een rijkere versiering 
in het Swifterbant-aardewerk is een hoge uitzondering 
(fig. 23:s). Overige Rössen-Bischheim-elementen zijn de 
vier doorboorde knobbels en de spaarzame uitgeknepen 
knobbeltjes. 
 Bij de aardewerkvondsten van de rivierduinen, die 
uit verschillende fasen afkomstig kunnen zijn, bevinden 
zich enkele stukken die mogelijk beïnvloed zijn door 
Bischheim-vormen. Het zouden ‘importstukken’ kunnen 
zijn, niet zo zeer uit het bekende gebied van Rössen-
Bischheim van de lösszone, maar eventueel uit een in-
termediaire zone of van de upland sites buiten het moe-
rasgebied. De invloed van Bischheim-vormen is in de 
eerste plaats te zien bij een pot van S61 (fig. 24:e) met 
enigszins de vorm van een Rössen Kugeltopf: een hoge 
holle hals op iets convex lichaam. Er zijn enkele parallel-
len te vinden qua vorm: onder andere een Rössen III-
type (Lichardus, 1976: Taf. 103:B2), maar ook een type 
uit een vroege trechterbekerfase (Kampffmeyer, 1991: 
Taf. 90:5). Het volume van de pot van S61 is echter veel 
groter. De pot is vrij dunwandig met polijstsporen (zie 
paragraaf 4.7 en 4.9). Helaas ontbreekt de rand zelf, 
waardoor niet te zeggen valt of er indrukken op waren 
aangebracht. Ten tweede: het potje met iets geknikt 
profiel van S11 (fig. 25:h). Het is dunwandig, heeft een 
goede afwerking, kerfjes op de rand en een uitgeknepen 
vingernagelindruk op de schouder. De 14C-datering van 
een scherfje dat er in de directe nabijheid is gevonden, en 
mogelijk van dezelfde pot afkomstig, is ca. 5400 BP 
(4340–4220 cal BC), dus gelijktijdig met Bischheim. 
Ten derde: de pot van S11 (fig. 25:j), met een wanddikte 
van 8 mm, een goede afwerking en een fijne magering 
van zand en chamotte zonder enig organisch materiaal 
en een zeer korrelrijke matrix met indrukken op de rand, 
zou een importstuk kunnen zijn. Een uitgeknepen lang-
werpig knobbeltje van de duinsite S21 zou een Rössen-
Bischheim-element kunnen zijn. Bij het aardewerk van 
P14, Noordoostpolder is in secundaire positie een moge-
lijk Bischheim-potje aangetroffen met kerfjes op de rand 
op onregelmatige afstand, twee doorboorde knobbels op 
de schouder en een versiering van twee ingekraste 
zigzaglijnen op de schouder (Ten Anscher et al., 1993: p. 

zaglijnen op de schouder (Ten Anscher et al., 1993: p. 
64, fig. 3). 
 Op de vindplaatsen van de rivierduinen zijn de voor 
het oeverwalaardewerk kenmerkende eigenschappen als 
dikwandigheid, organische magering en een versiering 
van een rij putjes op de schouder niet of veel minder 
aanwezig. Van de vindplaatsen op de rivierduinen zijn 
ook maar één knobbelbodem (fig. 25:m) en een puntbo-
dem (fig. 25:k) bekend. Op de oeverwallen zijn juist 
deze Rössen-Bischheim-elementen ondervertegenwoor-
digd. Het bescheiden spectrum van de duinen is iets 
minder ‘typisch Swifterbant’ en meer gerelateerd aan 
Bischheim. De duinsites zijn waarschijnlijk zowel ouder 
als functioneel anders. De rivierduinen zijn in het Meso-
lithicum in een aantal fasen bewoond. Gezien de grote 
hoeveelheid vuursteen en haardpaatsen zal het daarbij 
niet gaan om een vluchtig jachtkamp. De eerste groepen 
jager-veramelaars die aardewerk introduceerden, zijn 
wat betreft dat aardewerk enigszins beïnvloed door de 
Rössen-Bischheim-cultuur. Eventueel is er ook aarde-
werk van de hogere gronden meegenomen. Vanuit de 
duinsites heeft men mogelijk op een gunstig moment af 
en toe op de net begaanbare oeverwallen zijn kampe-
menten opgeslagen. Eventueel gebruikte men de oever-
wal van S2 als begraafplaats (zie hoofdstuk 1). Later zijn 
de oeverwallen beter te bewonen en heeft men daar een 
semi-agrarisch/semi-sedentair bestaan opgebouwd; het 
aardewerk ontwikkelt zich tot het kenmerkende Swifter-
bant-aardewerk van de oeverwallen. Van daaruit ‘maak-
te men af en toe een uitstapje’ naar de rivierduinen en 
gebruikte die bijvoorbeeld als begraafplaats, cultusplaats 
of als vluchtplaats bij hoge waterstanden. 
 
 
7.4  MET SWIFTERBANT VERGELIJKBARE 
VINDPLAATSEN IN NOORD-DUITSLAND 
 
Hüde aan de Dümmer 
Tussen 1956 en 1967 hebben opgravingen plaatsgevon-
den van  de vindplaats Hüde I aan de oever van het meer 
de Dümmer (Deichmüller, 1965; 1969). Het aardewerk 
van deze vindplaats is bestudeerd en beschreven door 
Kampffmeyer (1991). De grote hoeveelheid scherven 
(40 000) waren voornamelijk onversierde wandscherven. 
Daarvan zijn ongeveer 6 000 scherven met kenmerkende 
elementen wat betreft vorm en versiering geanalyseerd. 
De site zelf is in verschillende bewoningsfasen gebruikt 
en de vondsten zijn niet stratigrafisch gescheiden. 
Archeologisch materiaal is in een kreek terechtgekomen 
en wel stratigrafisch gescheiden. Door site formation 
processes heeft een vermenging van vondsten uit 
verschillende bewoningsfasen plaatsgevonden (Raemae-
kers, 1999).  
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 De Dümmer ligt ten zuiden van Diepholz in het 
Noordwest-Duitse laagland in een veengebied. De Hunte 
stroomt er door van zuid naar noord en komt uit in de 
Weser. Rond de Dümmer ligt een aantal prehistorische 
vindplaatsen: enkele uit het laat-Palaeolithicum, onge-
veer 90 vindplaatsen zijn bekend uit het Mesolithicum, 
zestien uit het Neolithicum en enkele uit de bronstijd. De 
nederzettingen bevinden zich aan de oever of op kleine 
hogere zandopduikingen en duinen in de directe omge-
ving (Kampffmeyer, 1991). De vindplaats Hüde I betreft 
een woonplaats die over een lange periode door opeen-
volgende groepen gebruikt is. De levenswijze in de ou-
dere perioden is voornamelijk gebaseerd op jacht en 
visvangst. Huisdieren spelen een ondergeschikte rol, 
terwijl graan alleen is aangetoond in afdrukken in aarde-
werkscherven die niet aan een bepaalde bewoningsfase 
vallen toe te schrijven. De omgeving zou niet geschikt 
zijn voor graanverbouw. De discussie of het daar sei-
zoensbewoning betreft in de zomer/herfst, of bewoning 
het hele jaar rond, of beide is nog gaande (Raemaekers, 
1999). 
 In het aardewerk van Hüde I is sprake van een 
vermenging van aardewerk van Rössen-, Bischheim- 
en Hüde-Swifterbant-typen en van verschillende fasen 
van de trechterbekercultuur. De Michelsberg-cultuur is 
niet overtuigend in het aardewerk aanwezig. Er wor-
den een aantal fasen of horizonten onderscheiden, op 
grond van de 14C-dateringen. Deze ‘horizonten’, die 
stratigrafisch niet te scheiden zijn, worden gekoppeld 
aan typo-morfologische aardewerkklassen: 
– Hüde-Swifterbant-horizont met op Ertebølle-Eller-
bek aardewerk lijkend materiaal en Rössen-
importstukken (ca. 6050–5850 BP/5000–4800 cal BC) 
– na een hiaat volgt de Rössen-Bischheim-horizont 
met Rössen III en Bischheim-varianten (ca. 5540–5450 
BP/4400–4300 cal BC). Kampffmeyer beschouwt een 
aantal 14C-dateringen van aankoeksels in aardewerk als 
een terminus ante quem (zie onder) en laat ze bij deze 
fase-indeling achterwege. Als we echter ook deze 14C-
dateringen in ogenschouw nemen, is er sprake van een 
continue bewoning (Raemaekers, 1999) 
– de volgende fase is de Früheste (Formative Phase) 
en Frühe TRB (trechterbeker)-horizont, met Früheste en 
Frühe TRB A- en B-bekers en deels C-bekers (ca. 5450–
5150 BP/4300–3950 cal BC) 
– daarop volgt een Entwickelte TRB-horizont (4850–
4650 BP/3700–3400 cal BC) en bewoning in de late 
bronstijd, ijzertijd en jonge keizertijd die voor de verge-
lijking met het aardewerk van Swifterbant niet meer van 
belang zijn.  
Wat door Deichmuller (1965) Dümmerkeramik is ge-
noemd, wordt nu tot Bischheim-varianten gerekend, of 
tot aardewerk van de Formative Phase.  

 Tot de oudste bewoningsfase, Hüde-Swifterbant, 
wordt het oudere (versierde) Rössen-aardewerk gere-
kend naast op Ertebølle-Ellerbek-aardewerk lijkend 
materiaal, dat wil zeggen S-vormige puntbodempotten. 
In totaal zijn er 30 bodems gevonden, zowel van gro-
vere makelij als van fijner aardewerk. Hij maakt geen 
onderscheid tussen knobbel- en puntbodems; wel tus-
sen een massieve variant en een minder massieve 
waarbij de binnenwand een hol profiel heeft. Ook dit 
onderscheid is niet scherp te maken, getuige de vondst-
nummers 3698 en 7891 die voor beide varianten als 
voorbeeld worden gegeven. Grote voorraadpotten zijn 
deels van grove makelij en deels gemaakt met dezelfde 
techniek en kwaliteit en van dezelfde materialen als de 
Rössen-vondsten (Kampffmeyer, 1991: p. 250).  
 Afgezien van het Rössen-materiaal is het aardewerk 
slechts zelden versierd. De versiering bestaat dan uit een 
rij indrukken onder de rand (Kampffmeyer, 1991: Taf. 
24, 4532). Verder zijn de drie afgebeelde, gereconstru-
eerde potten voorzien van een rand met kerfjes of andere 
indrukken op de rand (Kampffmeyer, 1991: Taf. 25, 
4742; Taf. 69, 30990/31119; Taf. 72, 31145). Overigens 
wordt deze versiering bij de typering van Hüde-Swifter-
bant-aardewerk niet genoemd (Kampffmeyer, 1991: p. 
272). De eerste pot heeft een twijfelachtige puntbodem 
of ronde bodem, de toewijzing tot de Hüde-Swifterbant-
fase gebeurt dan ook met een vraagteken (Kampffmeyer, 
1991: p. 271): de tweede pot wordt tevens als voorbeeld 
gegeven voor Ertebølle- en Michelsberg-cultuur 
(Kampffmeyer, 1991: noot 875; fig. 213.3.2; fig. 
216.2.5). De derde heeft eveneens een puntbodem. Het 
lijkt mij dat randscherven met indrukken op de rand 
automatisch als Bischheim-variant worden geïnterpre-
teerd. Punt- en knobbelbodems worden automatisch bij 
Hüde-Swifterbant ingedeeld. Als van bovengenoemde 
pot 30990/31119 geen bodem bewaard zou zijn gebleven, 
was hij waarschijnlijk als Bischheim-variant betiteld, te 
meer daar de kleisoort van deze pot heel gewoon is voor 
de kleisoorten van de Rössen-Bischheim-varianten en 
ongebruikelijk voor de Hüde-Swifterbantgroep. Daar-
naast horen mogelijk ook andere randtypen bij de punt-
bodems, wat evenwel niet is vast te stellen. De makelij 
van Hüde-Swifterbant-typen is ook terug te vinden – zij 
het in mindere mate – bij laat-Rössen- en Bischheim-ty-
pen en typen van de Formative Phase.  
 De volgende horizont – Rössen-Bischheim – wordt 
gekenmerkt door aardewerk van Rössen III-type en 
Bischheim-varianten. De Bischheim-varianten zijn geka-
rakteriseerd door een rand met kerfjes of andere indruk-
ken, golvend profiel en ronde bodem. De potten kunnen 
op of bij de schouder knobbels of doorboorde knobbels 
hebben. Spitse bodems van Ertebølle-gelijkende vormen 
en ronde bodems van laat Rössen-type moeten gelijktij-
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dig in gebruik zijn geweest (Kampffmeyer, 1991: p. 134).  
 De ongelede bakjes of schaaltjes met kerfrand wor-
den tot Bischheim-varianten gerekend, en zonder indruk-
ken op de rand tot de vroegste trechterbekertypen 
(Kampffmeyer, 1991: p. 276). Doorboorde knobbels zijn 
te vinden op vroegste/vroege trechterbekeramforen. 
 Het aardewerk van de Formative Phase, de fase 
voorafgaand aan de vroege trechterbekertypen, is ver-
sierd met een combinatie van een rij indrukken onder de 
rand, op de binnenwand en/of indrukken boven op de 
rand.  
 Het type trechterbeker-A is ook gekenmerkt door 
punt- of ronde bodems; daarnaast kan er een versiering 
zijn van indrukken op de hals onder de rand. Soms be-
vindt zich deze rij indrukken op een wat verdikte rand. 
Het type trechterbeker-B is óf onversierd óf heeft de-
zelfde rand/halsversiering; dit type heeft echter een vlak-
ke bodem. Zonder bodem kan dus eigenlijk niet gezegd 
worden of het gaat om type A of B. Bij type C verschijnt 
een versiering op de buik. 
 Bij al deze typen, behalve bij trechterbeker-C, gaat 
het om potten met een min of meer S-vormig profiel, 
met een variatie in de verhoudingen tussen de diameter 
en hoogte, waarbij het merendeel op grond van versie-
ring tot een type wordt gerekend. Het kan gebeuren dat 
eenzelfde scherf bij de voorbeelden van verschillende 
typen voorkomt. Bij het bekijken van de kleisoort van de 
als voorbeeld gegeven scherven blijkt dat ook vaak an-
dere kleisoorten dan de als typerende opgegeven klei-
soort worden gebruikt.  
 
Parallellen in het aardewerk van Swifterbant 
en Hüde I 
Het aardewerk van Swifterbant kent voornamelijk S-
vormig geprofileerde potten, hoger dan breed, of onge-
veer even hoog als breed, met een punt- of knobbelbo-
dem. De opvallendste parallel met het aardewerk van 
Hüde I is dit bodemtype en het wordt daar in de Hüde-
Swifterbanthorizont geplaatst. Alle varianten in dit 
bodemtype bij het aardewerk van de Swifterbant-sites 
zijn in het aardewerk van Hüde I te vinden (zie o.a. 
Kampffmeyer, 1991: Taf. 68; 72; 99). De meeste punt-
bodems zijn van het massieve type, maar ook de tweede 
variant met een holle binnenwand komt in Swifterbant 
voor (bijv. S11, fig. 25:k). Daarnaast is er een enkele 
ronde bodem (fig. 16:h,k), maar de meeste ronde bo-
dems zijn waarschijnlijk niet als zodanig herkend; er zijn 
enkele potten waar mogelijk een ronde bodem bij hoort 
(fig. 9:b,f; 16:a). 
 De Bischheim-varianten met indrukken op de rand 
en wat uitgeknepen langgerekte knobbeltjes op de schou-
der komen in Swifterbant wel voor, relatief vaker in de 
sites van de rivierduinen (S11 fig. 25 en S21: foto 8). 

Ook de magering, wanddikte en afwerking is met de 
Bischheim-variant in overeenstemming. Op S11 behoort 
zo’n knobbeltje – overigens zeer beschadigd – bij een 
pot met een puntbodem (fig. 25:k). Op de oeverwalsites 
zijn dit soort randen wel aangetroffen, maar ze zijn zeld-
zaam (fig. 15:a). Meestal komen indrukken op de rand 
voor in combinatie met een rij indrukken op een ander 
deel van de pot. Op de oeverwalsites is slechts eenmaal 
in S3 zo’n knobbeltje gevonden uit het bovenste niveau 
(fig. 19:p). De grotere doorboorde knobbels (waarschijn-
lijk van één pot) daar komen uit het midden en onderste 
niveau van de cultuurlaag. 
 De versiering van een rij indrukken onder de rand is 
ook in Hüde aanwezig (fig. 19:k,m,n is vergelijkbaar met 
Kampffmeyer, 1991: Taf. 2:2357; 3:380; 7:609,703), 
alleen wordt deze versiering door Kampffmeyer bij de 
vroege trechterbekers geplaatst. De versiering van een rij 
indrukken onder de rand en/of bij de binnenrand en/of op 
de rand zou dan tot de Formative Phase behoren (zoals 
onder andere fig. 19:a, vergelijkbaar met Kampffmeyer, 
Taf. 7:704). De versiering van indrukken aan de binnen-
wand met een door de druk ontstane uitstulping aan de 
buitenkant is ook in Hüde te vinden (fig. 11:c; Kampff-
meyer, 1991: Taf. 8:788). Voor de uitzonderlijke versie-
ring van de scherf van de oeverwalvindplaats S51 (fig. 
23:s) zijn in Hüde geen duidelijke tegenhangers te vin-
den; wel komt hier op enkele scherfjes een versiering 
voor met een groepering van pinprikjes (Kampffmeyer, 
1991: Taf. 6:608; 9:870).  
 De meest voorkomende versiering van het aarde-
werk van de oeverwalvindplaatsen bij Swifterbant – een 
rij schuin ingestoken putjes van een stengel op de 
hals/schouder – is in Hüde slechts een enkele maal aan-
getroffen, maar wordt daar tot de Formative Phase of 
Früheste TRB gerekend (Kampffmeyer, 1991: Taf. 
4:477; 7:712; p. 276). Voor het schaarse type van onver-
sierde schaaltje of bakje (fig. 9:a,c) is in Hüde ook een 
parallel te vinden die daar bij de Frühe TRB geplaatst 
wordt (Kampffmeyer, 1991: p. 276). Geruwd aardewerk 
is in Hüde niet aangetroffen en zeer sporadisch zijn er 
verspreide indrukken op de wand aangebracht; deze 
kunnen ook op de randzone voorkomen en worden tot de 
Formative Phase gerekend (Kampffmeyer, 1991: Taf. 
47:18874). 
 In Hüde geldt dus de punt- en knobbelbodem als 
typerend voor het Hüde-Swifterbant-aardewerk in de 
oudste fase, maar de typerende versiering die in Swifter-
bant bij deze bodemtypen is aangetroffen, is in Hüde 
schaars en wordt daar tot de Formative Phase of  
Früheste TRB fase gerekend. Versierd Rössen-aarde-
werk, dat tevens deze oudste fase in Hüde I kenmerkt, is 
in Swifterbant niet aangetroffen. 
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De 14C-dateringen van Hüde I in vergelijking met die 
van Swifterbant 
Het is merkwaardig dat de Hüde-Swifterbant-horizont 
in de opgraving Hüde I aan de Dümmer, met als voor-
naamste kenmerk aardewerk met een puntbodem, ge-
dateerd wordt tussen 6050–5850 BP, terwijl de punt-
bodems van Swifterbant van de vindplaats S3 tussen 
5500–5200 BP worden gedateerd. 
 Voor de vindplaats Hüde wordt een reeks 14C-
dateringen gegeven met als oudste 6060 ± 115 BP van 
bewerkt hout. Het is te betwijfelen of hiermee ook het 
oudste aardewerk is gedateerd. Dateringen die wel met 
aardewerk geassocieerd zouden kunnen zijn, zijn die van 
de veeninhoud van de pot, of van organische Verkrustun-
gen hierin. Kampffmeyer stelt echter dat die later in de 
pot gevormd kunnen zijn en dat de dateringen een termi-
nus ante quem vormen voor het aardewerk. Er zijn inder-
daad dateringen die jonger uitvallen dan hun typo-
morfologische toewijzing, maar ook die ouder zijn:  
te oud: 
– twee dateringen rond 5875 BP, in de Hüde-Swifter-
bant-horizont, behoren bij Bischheim-varianten met 
gekerfde rand (Kampffmeyer, 1991: p. 327; Taf. 49: 
19814 en .p. 327; Taf. 51: 21919). 
te jong: 
– datering van 5510 BP, in de Rössen-Bischheim-
horizont, behoort bij een Hüde-Swifterbant-type met 
puntbodem en gekerfde rand, Kampffmeyer, 1991: p. 
327; Taf. 25: 4742) 
– een datering van 5425 BP, in de Formative Phase, 
behoort bij een pot van de Bischheim-variant, een rand 
met indrukken bovenop, vier lang gerekte knobbels en 
een ronde bodem (Taf. 15:3011), wat overigens overeen-
stemt met de datering van een wandscherfje van de 
‘Bischheim-variant’ van de duinsite S11 (fig. 25:h) 
– een datering van 5400 BP, in de Formative Phase, 
behoort bij een puntbodempot met indrukken op de rand, 
het Hüde-Swifterbant-type; deze wordt als veel te jong 
beschouwd (Kampffmeyer, 1991: p. 271; 327; Taf. 69: 
31119–30990) maar is wel in overeenstemming met de 
dateringen van Swifterbant  
– een datering van 5210 BP, in de Trechterbeker A/B-
fase, behoort bij een Bischheim-variant met gekerfde 
rand (Kampffmeyer, 1991: p.272; Taf. 33: 8479) 
Er zijn dus geen dateringen van als Hüde-Swifterbant-
type aangemerkte potten die in de bijbehorende oudste 
fase vallen, terwijl de Bischheim-varianten te vinden zijn 
in de Hüde-Swifterbant-horizont tot de vroege trechter-
bekerfase. Dit betekent dat of de dateringen niet juist zijn, 
of dat de type-indeling niet correct is. De voor de Bisch-
heim kenmerkende gekerfde rand is waarschijnlijk ook 
in andere fasen in gebruik geweest. Zolang van een 
randscherf met indrukken op de rand geen bodemvorm 

bekend is, kan hij tot een Bischheim-variant behoren met 
ronde bodem, tot een Ertebølle-achtig type met puntbo-
dem, of tot latere typen. 
 Een scherf met een versiering met indrukken op de 
rand en een patroon van indrukjes onder de rand en drie 
scherven met indrukken onder de rand worden in de 
Formative Phase/Frühe TRB, 4880–4840 BP gedateerd 
(Kampffmeyer, 1991: Taf. 20:3598–3471; p. 274; Taf. 
3:391; p. 328; Taf. 55:24275; p. 328). Deze versiering is 
in Swifterbant een veel minder vaak voorkomend feno-
meen en kan als een jonger element worden gezien. 
 
Göttingen 
In het Städtischen Museum van Göttingen bevindt zich 
tussen de grote hoeveelheid aardewerk van de Bandkera-
miek een veertigtal voor Bandkeramiek atypische scher-
ven van Göttingen-Grone (Springmüle) uit – slecht ge-
documenteerde – opgravingen van 1912–1913. Ze wor-
den als Einzelfunden beschouwd en de gelijktijdigheid 
met de Bandkeramiek wordt zeer in twijfel getrokken 
(Maier, 1970). Onder deze atypische scherven bevinden 
zich scherven die in het Swifterbant-aardewerk niet als 
vreemd zouden opvallen, zoals: een asymmetrische 
punt/knobbelbodem, zwartgrijs van kleur, grof gemagerd 
en geglad oppervlak, een onversierde, zwartgrijze onre-
gelmatig gegladde randscherf en een slecht gegladde, 
wat geknikte buikscherf met een rij scheefstaande in-
drukken op de buik (Maier, 1970: Abb. 7:5,11). Voor de 
puntbodem wordt verwezen naar de Michelsberg-cultuur 
(Maier 1970: p. 68; 1971: p. 10), hoewel in de eerste 
publicatie op connecties met het Dümmer-materiaal 
wordt gewezen (Maier, 1970: p. 68). Mijns inziens is 
hier sprake van Hüde-Swifterbant-aardewerk. Het gebied 
van Göttingen is via de Leine, een zijriver van de Weser, 
verbonden met de Noord-Duitse laagvlakte, hetgeen 
betekent dat de ‘Swifterbanters’ 50 km het Duitse heu-
velland zijn ingetrokken.  
 
Rosenhof 
De vindplaats Rosenhof ligt op een heuvel aan de oever 
van de vroegere ‘Dahmer Bucht’ van de Oostzee. Het is 
nog niet duidelijk of de loodrecht ingeslagen, aangepunte 
palen bij woonhuizen behoren. De gelaagde cultuurlaag 
bereikt een dikte van ca. 50 cm tot meer dan een meter 
heuvelafwaarts. Er is sprake van een duidelijke stratigra-
fie. Het Ertebølle/Ellerbek-aardewerk uit de onderste 
laag is gedateerd tussen 6000 ± 45 en 5520 ± 75 BP (ca. 
4900 en 4350 cal BC). Hierop volgt een fase met vroeg-
neolithisch aardewerk dat gedateerd wordt tussen 5460–
5080 BP; dateringen van de scherven zelf geven een 
uitkomst van 5380 ± 40 – 5340 ± 55 (4340–4010 cal BC; 
Meurers-Balke en Weninger, 1994). Het aardewerk van 
de Rosenhofgruppe vertoont overeenkomsten met Mi-
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chelsberg- en Baalberger-aardewerk. Het is relatief hard 
gebakken en met een glad oppervlak. De enige overeen-
komst met aardewerk van Swifterbant ligt in het voor-
komen van indrukken onder de rand en/of kerfjes op de 
rand. De bodems zijn afgeplat of rond. De overige ver-
siering bestaat uit een soort Tupfenleist en een door-
boorde knobbel. Verder is het aardewerk onversierd. De 
flesachtige vormen/amforen met vier handvaten op de 
schouders zijn in Nederland onbekende elementen en 
duiden op contact met de Baalberger-cultuur (Schwabe-
dissen, 1979; 1994). Het kommetje daarentegen komen 
we ook in Swifterbant sporadisch tegen. 
 
Hamburg-Boberg 
Het gebied van de vindplaatsen van Boberg is wel verge-
lijkbaar met het gebied rond Swifterbant. Een twintigtal 
vindplaatsen ligt op overslibde rivierduinen in het oer-
stroomdal van de Elbe bij Hamburg. Ten tijde van de 
bewoning waren de vindplaatsen via prielen en geulen 
met de Elbe verbonden. De vindplaatsen nr. 15, 15 Oost 
en 20 betreffen vroeg-neolithische bewoningsresten van 
Ertebølle/Ellerbek-cultuur en trechterbekercultuur en 
elementen van Bandkeramiek, Stichbandkeramiek en 
Rössen-cultuur (Schindler, 1953–55; 1961; Schwabedis-
sen, 1994). Ook in latere neolithische perioden is het 
gebied in gebruik geweest. De oudste dateringen betref-
fen die van aankoeksels op aardewerk: 5310–5270 BP, 
ca. 4300–4000 cal BC (Hedges, et al. 1995). Deze vallen 
gelijktijdig met de oeverwalbewonig te Swifterbant en 
de Rosenhof-fase. Hedges et al. melden niet meer dan 
dat het aankoeksels op Ertebølle-aardewerk betreffen en 
concluderen: “...that the earliest neolithic in Schleswig-
Holstein, the Rosenhof-Gruppe, had already appeared in 
the coastal regions at the same time as the Ertebølle 
culture was still in existance in the hinterland. Thus what 
we are probably seeing is a process of interaction be-
ween the northern hunters and the southern farmers 
which, in its latest development, culminates in the same 
landscape being used bij peoples with a different way of 
life” (Hedges et al., 1995, p. 203). Raemaekers (1999) 
trekt in twijfel of het hier werkelijk om Ertbølle-aarde-
werk gaat. De jongere dateringen betreffen de vroege 
trechterbekercultuur en enkelgrafcultuur. 
 Volgens Lichardus (1976) zijn de Boberger-vind-
plaatsen niet gelijktijdig bewoond geweest. Overstro-
mingen van de Elbe zouden er voor gezorgd hebben 
dat men van woonplaats wisselde. Bovendien is het de 
vraag of de bewoning op één vindplaats uit één of 
meerdere bewoningsfasen bestaat. Schindler ziet de 
vindplaatsen als kampen waar men in het gunstige 
seizoen met hele families naar toe verhuisde om te 
jagen, onder andere op rund en paard. In de winter trok 
men zich terug op de vaste woonplaatsen op de hogere 

gronden. Daarnaast is de plek regelmatig ook door 
vreemden bezocht, die via de Elbe contact zochten. 
Graan is waarschijnlijk in het dal zelf niet verbouwd, 
dat wil zeggen dat men zich niet kan voorstellen dat 
graanverbouw bij seizoensgebonden bewoning op de 
rivierduinen of in de dalvlakte mogelijk is. Aanwij-
zingen voor graan zijn gevonden in de vorm van af-
drukken van korrels in het aardewerk; van de kookres-
ten op de potten wordt aangenomen dat ze ontstaan 
zijn bij het koken van graanpappen. 
 Laux (1984–85) komt tot een andere conclusie. Op 
vindplaats 20 en 15 Oost is het vondstmateriaal zo ge-
ring dat het hier om een zeer kortstondige bewoning 
moet gaan. Er zijn hier weinig vuursteen- en stenen 
werktuigen gevonden. Van het geringe aantal scherven 
van vindplaats 15 Oost zijn er relatief veel van een rede-
lijk formaat, wat tegen een langdurig gebruik van de site 
pleit. Deze vindplaatsen van jager-verzamelaars van de 
Ertebølle/Ellerbek-cultuur zouden hier kortstondig, vol-
gens Laux slechts één zomer, bewoond zijn geweest. Het 
vondstmateriaal wijst erop dat ze contacten gehad moe-
ten hebben met de boerengemeenschappen van de 
Rössen-cultuur en Gatersleben. In deze ene zomer zijn 
dan tenminste 18 tot 21 potten stuk gevallen. De vind-
plaats 15 lijkt herhaaldelijk gebruikt in verschillende 
fasen waartussen een grotere tijdsruimte kan zitten. Er 
worden daar tenminste drie bewoningsfasen onderschei-
den: een Ertebølle/Ellerbek-fase, een Frühneolithikum 
en Spätes Frühneolithikum. 
 Veel aardewerk is grof gemagerd en slecht gebakken 
en daardoor moeilijk op te graven (Schindler, 1953–55). 
Daarnaast is er een betere kwaliteit aardewerk met glad-
de oppervlakken dat deels in de Rössen-context geplaatst 
wordt of van trechterbekers afkomstig is. Van de Erte-
bølle/Ellerbek-cultuur zijn wat lampen en een tiental 
puntbodems bewaard gebleven. Slechts één bodem 
wordt aangevuld met een bolle buikscherf, maar van de 
overige zijn geen wand- of randscherven gevonden. Er is 
zowel onversierd als versierd aardewerk. Het vormen-
scala en de versiering zijn gevarieerd, doordat er een 
aantal culturen vertegenwoordigd is. Er zijn onder ande-
re S-vormige potten met een versiering van indrukken 
onder de rand of kerfjes op de rand. De overige versie-
ring bestaat uit indrukken van stokjes in één of meerdere 
rijen op de hals. Daarnaast komen meer vlakdekkende 
indrukken voor in regelmatige rijen van rand tot bodem 
of in regelmatige patronen of schuine groeven eindigend 
in putjes. Deze aparte scherven met Grübchenverzierung 
onderscheiden zich van het Rössen-aardewerk door een 
grofkorrelige magering en de oppervlaktebehandeling 
(Lichardus, 1976). Laux (1984–85) plaatst dit aardewerk 
in de tussenfase die behoort bij een vroege groep van de 
Grübchenkeramik; de vuursteeninventaris is nog de-
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zelfde als die van Ertebølle/Ellerbek-fase, maar het aar-
dewerk heeft een ontwikkeling doorgemaakt. De wanden 
zijn versierd en de puntbodems zijn vervangen door zeer 
kleine standbodems. De verbreiding van de Grübchenke-
ramik omvat Oost-Denemarken, Zweden en een deel van 
het Baltische gebied. Het is een ontwikkeling uit de late 
Ertebølle-cultuur, gedateerd in het midden-Neolithicum. 
 Knobbels en randen met kerfjes op de rand wijzen 
op Rössen-invloeden (Schindler, 1961). De Rössen-pot 
met een meer cilindervormige hals en platte bodem heeft 
een dubbele rij putjes op de hals, zoals in het Swifter-
bant-aardewerk is te vinden. Van een puntbodem met 
een versiering van twee rijen kleine indrukjes of ‘pin-
prikjes’ wordt gezegd dat er sprake is van een Rössen-
invloed op een Ellerbek-pot (Schindler, 1961: Abb. 7) of 
een late Stichbandkeramische invloed (Laux, 1984–85: p. 
29). Een dergelijke puntbodem met pinprikjes is echter 
ook gevonden bij Ertebølle-aardewerk in Löddesborg in 
Zuid-Zweden (Jennbert, 1994: Abb. 8). De rand- en 
wandscherven die hierbij behoren, vertonen patronen 
van pinprikjesindrukken. Mogen we hier nog steeds van 
Rössen-invloed spreken? Ook de dubbele rij indrukken 
onder de rand moet volgens Laux wijzen op Stichband-
keramik-invloeden. Deze manier van versieren zou dus 
ontstaan zijn onder invloed van de Stichbandkeramik in 
de Ertebølle-fase, waarna de ontwikkeling is doorgegaan 
in vlakdekkende versiering over de hele wand en in 
groepen geordende indrukken. 
 Wat het aardewerk betreft, zijn er ook wel enige 
connecties met dat van Swifterbant aan te wijzen. De 
meest overtuigende scherf is de uitzonderlijke scherf 
gevonden op de vindplaats S2, buiten de eigenlijke op-
graving (foto 5). Het is een met zand gemagerde wand-
scherf van redelijke kwaliteit met vlakdekkende regel-
matige rijen opgeduwde vingertopindrukken: een im-
portstuk uit Hamburg-Boberg? Mogelijk is dan ook de 
vlakdekkende versiering van de scherven uit de laatste 
fase van Swifterbant en van Hazendonk met die van 
Hamburg-Boberg in verband te brengen. In Swifterbant 
is sprake van een versiering van één of meer rijen in-
drukken. In de lijn van Laux’s redenering zou dan het 
aardewerk van Swifterbant ook door Stichbandkeramik 
zijn beïnvloed en eventueel met Grübchenkeramik te 
verbinden zijn. Raemaekers (1999) mist in Hamburg-
Boberg een typerend element als een rij indrukken op de 
binnenwand onder de rand, terwijl de vlakdekkende 
versiering en de bodemvormen niet relevant genoeg zijn 
om connecties met Swifterbant aan te nemen. We zou-
den te maken hebben met een opeenvolging van Erte-
bølle- naar trechterbekercultuur zoals elders in Noord-
Europa. 
 
 

7.5 DE ERTEBØLLE- EN ELLERBEK-CULTUUR 
 
De Ertebølle-cultuur is te vinden in Denemarken en 
Zuid-Zweden; de materiële resten van deze cultuur zijn 
gevonden in dikke schelplagen. Bij de typesite Ertebølle 
wordt verondersteld dat de schelphopen in eerste instan-
tie naast de hutten zijn ontstaan, waarna door het ver-
plaatsen van de nederzetting de resten van deze hutten 
weer bedekt zijn geraakt door afval. Een aanwijzing 
hiervoor vormen de stenen vuurhaarden die op de onder-
grond onder de schelphopen liggen. De bewoningslaag is 
in meerdere fasen gevormd en het is voorbarig om van 
bewoning ‘het hele jaar door’ te spreken (Andersen & 
Johansen, 1986). 
 In Schleswig-Holstein wordt gesproken van Erte-
bølle/Ellerbek-cultuur of Ellerbek-groepen van de Erte-
bølle-cultuur (Hartz et al., 2000). In de typesite Ellerbek 
werden gelijksoortige vondsten gedaan bij het verdiepen 
van de Kieler haven, maar schelphopen waren daar af-
wezig. Ook in andere vindplaatsen van de Ellerbek-
cultuur in Sleeswijk-Holstein worden geen schelphopen 
aangetroffen. Er zijn spaarzame aanwijzingen in pollen-
diagrammen voor graanverbouw in deze tijd (in Satrup-
holmer Moor en in Rosenhof) en is er in Rosenhof en 
Förstermoor een Wildtier-Haustier-Übergangsfeld aan-
getoont, dat wil zeggen dat daar grotere botten van rund 
en varken zowel van gedomesticeerde als van huisdieren 
afkomstig kunnen zijn (Schwabedissen, 1994). “Offen-
bar hat die Ellerbek-Kultur und das dort eingebrachte 
Neolithikum den Anstoss zur bäuerlichen Wirtschafts-
form nach Schleswig-Holstein und dem Norden ge-
bracht” (Schwabedissen, 1994: p. 380). Bovendien zijn 
de oudste 14C-dateringen van de Ellerbek-cultuur ouder 
dan die van de Ertebølle-cultuur (Schwabedissen, 1994).  
 De Ellerbek-cultuur wordt opgevoerd als een afzon-
derlijke culturele eenheid die meer gebonden is aan het 
binnenland, tegenover de Ertebølle-cultuur als een cultu-
rele eenheid, gebonden aan de kust, waarvan de vind-
plaatsen onder meer gekenmerkt worden door de schelp-
hopen. Veel Ellerbek-vindplaatsen in Schleswig-
Holstein liggen evenwel of aan de kust of aan een inham 
van de zee of aan een rivierloop. Dat de Ertebølle-
cultuur geen inland sites zou kennen, is maar schijn. 
Hiernaar is weinig onderzoek gedaan. Talloze losse 
vondsten langs de rivieren in Jutland demonstreren de 
aanwezigheid. Inland sites van Ertebølle-vindplaatsen 
zijn bekend van Seeland, Lolland, Funen en Jutland; de 
bekendste is Ringkloster (Andersen, 1975). 
 De materiële resten van beide culturen en het verko-
zen leefmilieu vertonen grote overeenkomst. Er lijkt dus 
meer sprake van een regionale variatie van groepen 
mensen met een overeenkomstige culturele achtergrond. 
Voor de groepen in Denemarken waren schaaldieren een 
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belangrijke bron in hun voedselvoorziening. De groepen 
in Schleswijk-Holstein leefden zowel van jagen/verza-
melen als van landbouw- en veeteeltproducten (zie ook 
Hartz et al., 2000). De beide culturen ontwikkelen zich 
naar de neolithische trechterbekercultuur. 
 
Datering 
In Noord-Duitsland liggen de 14C-dateringen van de 
Ellerbek-cultuur tussen 6140 en 5040 BP (ca. 5100–
3850 cal BC). Het betreft dateringen die met kera-
miekvoerende lagen te verbinden zijn (Meurers-Balke & 
Weniger, 1994; Hartz et al., 2000). De oudste dateringen 
zijn te vinden in Schleswig-Holstein (onder andere Kiel-
Ellerbek, Südensee-Damm, Rosenhof, Satrup, Wangels). 
De dateringen van de keramische fase van de Ertebølle-
cultuur liggen in het algemeen tussen 5770 en 5040 BP 
(4600 en 3850 cal BC). Van de vindplaats Salpetermo-
sen op Seeland (Denemarken) zijn de oudste dateringen 
echter 6020 en 5780 BP (4950 en 4650 cal BC; Meurers-
Balke, 1994).  
 De oudste fase van Swifterbant, ca. 5900–5800 BP, 
eventueel 6000 BP op de Hoge Vaart (ca. 4900/4800–
4650 cal BC) zou volgens Louwe Kooijmans (1993b) 
vroeger zijn dan het vroegste Ertebølle-aardewerk in 
Denemarken. Als we echter rekening willen houden met 
de oudste datum van de Ellerbek-cultuur (Südensee-
Damm) en de Ertebølle-cultuur (Salpetermosen, Seeland, 
zie boven), die gelijktijdig zo niet ouder uitvallen dan de 
oudste datering van de Swifterbant-cultuur is min of 
meer sprake van gelijktijdigheid. Louwe Kooijmans 
denkt aan een westelijke tak van aan de Ertebølle-cultuur 
verwante groepen vanaf deze vroege periode. Het is dan 
mogelijk, dat deze traditie zich heeft uitgestrekt tot het 
zuidelijke deltagebied en zelfs connecties had met het La 
Hoguette-aardewerk. De (semi)sedentaire, niet-agrari-
sche Ertebølle-cultuur van Zuid-Scandinavië en de ver-
wante site van de Dümmer in Noord-Duitsland zouden 
de noordelijke partners zijn voor de ‘handel’ van bijlen 
van het Rössentype.  
 
Aardewerk 
Het Ertebølle-aardewerk wordt gekenmerkt door S-
vormige potten met een punt- of knobbelbodem, spaar-
zaam versierd met indrukken op de rand; het is opge-
bouwd uit kleirolletjes (Troels-Smith, 1966). Het aarde-
werk is veelal dikwandig, maar ook dunwandig, goed 
afgewerkt aardewerk komt voor (Andersen en Malmros, 
1965; Brinch Petersen, 1970). Het aardewerk is gebruikt 
als kookpot met soortgelijke korsten van kookresten en 
overkookverschijnselen als bij het aardewerk van Swif-
terbant (Andersen en Malmros, 1984). Daarnaast komt 
een ovaalvormige lamp voor. Ook het Ellerbek-
aardewerk kent rolopbouw en potten met puntbodem en 

S-vormig profiel. Naast onversierde potten zijn er potten 
met een versiering van kerfjes of ronde-ovale indrukken 
op de rand en rolopbouw (als fig. 15:a–c; 25:j,m; verge-
lijkbaar met Schwabedissen, 1994: Abb. 12). 
 Het Ertebølle-aardewerk is op sommige plaatsen 
gevarieerder en anders dan deze gangbare typering. Zo 
zijn in Ringkloster verschillende randtypen gevonden, 
variërend van naar binnen staand tot vrijwel rechte ran-
den, of maar even omgebogen randen (Andersen, 1975: 
fig. 48). Dezelfde variaties worden bij het aardewerk van 
Swifterbant gevonden.  
 Het Ertebølle-aardewerk kent ook meer variaties in 
de versiering, al schijnt dit een minder vaak voorkomend 
verschijnsel te zijn. In Ringkloster komt versiering voor 
van putjes vlak onder de rand (Andersen, 1975: fig. 49:e) 
en een weinig voorkomende bijzondere versiering van 
kris-kras groeven en patronen van indrukjes van een 
klein stokje, vergelijkbaar met het aardewerk van figuren 
20:i en 23:s (Andersen, 1975: fig. 56). Deze bijzondere 
versiering wordt beschouwd als een jongere ont-
wikkeling. Naast de 27 puntbodems is ook een ronde 
bodem aangetroffen: Ertebølle-aardewerk of een voorlo-
per van trechterbekeraardewerk? Een scherf met twee 
punten (Andersen, 1975: fig. 52) die als bodem wordt 
geïnterpreteerd lijkt echter eerder een scherf met twee 
knobbels te zijn en is als zodanig een vreemd element.  
 Ringkloster ligt aan een meer en is via een rivier met 
zee verbonden. Het is een seizoensnederzetting uit de 
winter waar hoofdzakelijk gejaagd is op zwijn en bont 
leverend wild. Hierdoor is te verklaren dat de samenstel-
ling van de artefacten duidelijk anders is dan die van de 
kustnederzettingen. De vindplaats is verder gekenmerkt 
door kuilen, vuurplaatsen, paalgaten en misschien een 
huisplaats. De 14C-dateringen lopen uiteen van 5610 tot 
5320 BP (4450 tot 4150 cal BC); het aardewerk stamt uit 
de middelste en bovenste lagen, die iets jonger kunnen 
zijn dan de jongste 14C-datering (Andersen, 1975; 1998).  
 Het Ellerbek-aardewerk van de vindplaats Rosenhof 
kent ook een uitzonderlijke versiering van kerfjes op de 
rand en een patroontje van rijen pinprikjes op de halszo-
ne (Schwabedissen, 1994: Taf. 17:1). 
 Op de Löddesborg-site in Zuid-Zweden wordt Erte-
bølle-aardewerk gevonden dat over de hele wand ver-
sierd is met indrukjes, onregelmatig of in patronen (Jen-
nbert, 1984; 1994). Deze versiering komt daar zowel op 
bodemscherven, buikscherven als een randscherf voor. 
Hiermee vergelijkbaar zijn onder andere de scherf van 
S22 (fig. 25:d) en de scherven van de oeverwalsites (fig. 
20:b,d,f; 23:s,t). Löddesborg is gedateerd op 5260 BP 
(4330–3970 cal BC; Meurers-Balke & Weninger, 1994). 
Dit soort wandversiering is ook bij het Hazendonk-
aardewerk te vinden. 
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De belangrijkste overeenkomst van het Swifterbant- met 
het Ertebølle/Ellerbek-aardewerk is het voorkomen van 
punt- en knobbelbodems, de versiering van indrukken op 
de rand, en bij beide culturen de meer bijzondere wand-
versiering. Het veelvuldig voorkomen van een rij schuin 
ingestoken putjes van een stokje/stengeltje op de 
hals/schouder en/of aan de binnenkant bij de rand is bij 
het Ertebølle/Ellerbek-aardewerk niet aangetroffen, met 
uitzondering van bovengenoemd fragment uit Rosenhof. 
De ovale lampen zijn op de Swifterbant-sites onbekend. 
Hele kleine puntbodempotjes, met een hoogte van ca. 10 
cm zijn evenmin in Swifterbant aangetroffen. Een derge-
lijk potje is wel bekend van de Hazendonk (Louwe 
Kooijmans, 1976: fig. 11) en een vondst uit de Zwi-
schenahner See in Ostfriesland, Duitsland (Lichardus, 
1991: fig. 16; Zoller, 1958). Dit laatste is een fijn, dun-
wandig, goed gebakken potje dat met de Ertebølle-
cultuur en de overgang van Mesolithicum naar Neolithi-
cum in verband wordt gebracht.  
 Raemaekers (1997) benadrukt de overeenkomst van 
de vindplaatsen van de Dümmer en Swifterbant en ziet 
meer verschillen met de Ertbølle-vindplaatsen, met name 
in houding tegenover landbouw en veeteelt. In zijn visie 
zijn verschillen in materiële cultuur vooral te vinden in 
het vuursteen en in de afwezigheid van social ranking 
van de Swifterbant-begravingen, die kennelijk alleen tot 
uitdrukking komt in grafbijgiften. Dit zou betekenen dat 
de twee skeletten met barnsteenkralen, de schedel met 
het hangertje van git en de man met vijf grote barn-
steenkralen op het voorhoofd, een hangertje van zwij-
netand op de borst en een hangertje van een platte kie-
zelsteen bij het oor niet geïnterpreteerd worden als de 
expressie van een bijzondere status, maar eerder als een 
voorkeur van de betreffende individuen.  
 Volgens Price en Gebauer (1992: p. 101, 104) zijn er 
uit de graven van de Ertebølle-cultuur geen aanwijzingen 
te vinden voor statusverschillen. “Grave goods and food 
accompany a number of the burials. Both position in the 
grave and the type of grave goods appear to vary with 
the age and sex of the individuals, but there is no eviden-
ce of status differentation”. Prestige-objecten zoals de 
geïmporteerde Schuhleistenkeile duiden eerder op presti-
ge en status. 
 
 
7.6  PUNTBODEMAARDEWERK IN POLEN 
 
Regionale groeperingen van het Ertebølle-Ellerbek-
complex zijn ook te vinden in het kustgebied van Po-
len. Zo is er de vindplaats Dabki, aan het meer Bu-
kowo, en Tanowo, tegen de Duitse grens aan (Ilkie-
wicz, 1989; Pazdur, 1991; Galinski, 1992). Veronder-
steld wordt dat er meer vindplaatsen onder een dikke 

laag veen of onder de huidige zeebodem moeten liggen 
(Ilkiewiscz, 1989). De Ertebølle-groep te Dabki, voor-
komend uit een lokale mesolithische groep, is gedu-
rende een 1000 jaar bewoond geweest in het 5e/4e 
millennium cal BC. Aardewerk wordt vervaardigd 
vanaf ca. 4750 cal BC. De twee bewoningsfasen in 
Tanowo dateren tussen ca. 4300 en 3650 cal BC. De 
domesticatie van rund en varken was van marginale 
economische betekenis, terwijl landbouwgewassen niet 
werden gecultiveerd (Ilkiewiscz, 1989).  
 Contacten met de neolithische Bandkeramiek- en 
Rössen-culturen uiten zich onder andere in zeldzame 
voorkomens in het aardewerk van doorboorde knob-
bels, handvaten en Rössen-versiering, maar het meren-
deel van het aardewerk is van Ertebølle-signatuur. Er 
zijn S-vormige potten met puntbodem of ronde bodem. 
De randzone vertoont verschillende variaties en de 
buik kan geknikt zijn. Er zijn ook minder sterk gepro-
fileerde potten en de typische ovale Ertebølle lampen. 
Een uitzondering vormt een dunwandige kom en onge-
lede schaal met ronde bodem. De spaarzame versiering 
bestaat uit één of twee rijen indrukken van een of an-
der voorwerp of vinger, op de hals/schouder, op de 
rand of onder de rand, al of niet met elkaar gecombi-
neerd. De indrukken kunnen zo diep zijn dat er tegen-
over een uitstulping is ontstaan. De klei waarvan het 
aardewerk gemaakt is, is gemagerd met een aanzienlij-
ke hoeveelheid organisch materiaal, gemengd met 
onder andere zand en steengruis. Het aardewerk is 
opgebouwd met rollen of strips met rechte of ronde 
voegen. De wanddikte varieert van dun- tot dikwandig. 
De wanden zijn vaak onregelmatig, vooral aan de 
binnenwand.  
 Ook meer naar het oosten, aan de randzone van 
neolithische culturen, is sprake van regionale groepen 
jager-verzamelaars, in het 5e millennium cal BC, die 
aardewerk potten vervaardigden (Kempisty, 1970; 1986). 
De vindplaatsen in deze zogenaamde forest zone zijn 
meestal gesitueerd in rivierdalen en aan meeroevers niet 
ver van de kust. Men maakte een optimaal gebruik van 
de natuurlijke voedselbronnen en er zijn aanwijzingen 
voor permanente nederzettingen en een goed transport 
over water en land (Kempisty, 1986).  
 Het aardewerk werd vroeger beschreven aan de hand 
van de versieringstechniek en viel dan onder de Pit and 
Comb Ware cultures. Aangezien hier een grote range 
aan culturen uit een wijd gebied met verschillende chro-
nologieën onder vielen, is men overgestapt op het be-
noemen van culturen naar een lokaliteit of rivier (Kem-
pisty, 1986: p. 188). De best onderzochte cultuur van 
deze jager-verzamelaars is de Neman of Nemunascultuur, 
genoemd naar de rivier de Nemunas. De herkomst van 
deze cultuur wordt in het oosten gezocht maar tevens is 
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er een verwantschap met de Ertebølle-cultuur. “Western 
Pommerania appears to be a region in which various 
cultural tendencies, arriving both from the east and from 
the west, might have clashed.” (Kempisty, 1986: p. 211).  
 Het is opvallend dat ook het aardewerk van de oud-
ste fase van de Nemunas-cultuur puntbodems heeft. De 
potprofielen zijn S-vormig met soms een holle, soms een 
wat bolle randzone. De spaarzame versiering bestaat uit 
een rij indrukken onder de rand aan de buitenkant of aan 
de binnenkant en indrukken op de rand. De indrukken 
kunnen zo diep zijn ingestoken dat er aan de andere 
potwand een uitstulping is ontstaan. Naast deze eenvou-
dige versiering komt ook een versiering over de hele 
potwand voor, bestaande uit (kruisende) groeven en 
indrukken van een stokje of iets dergelijks en/of een 
getand voorwerp en heel zeldzaam ook touwindrukken. 
Het aardewerk is dikwandig, zacht gebakken en gema-
gerd met organisch (planten)materiaal soms vermengd 
met een component steengruis (Kempisty, 1972; 1973; 
1986).  
 
Het Poolse aardewerk vertoont in een paar opzichten 
gelijkenissen met het aardewerk van Swifterbant. Orga-
nische magering met gras is één van de voornaamste 
kenmerken van het aardewerk van de oeverwallen van 
Swifterbant. Er is een overeenkomst in magerings-
materiaal en maakwijze, naast overeenkomst in vorm en 
overeenkomst in manier van versiering door middel van 
eenvoudige rijen indrukken. De bijzondere scherven van 
de Swifterbant-vindplaats S3 met gekruiste groeven 
gecombineerd met kerfjes op en onder op de rand (fig. 
13:b) en de wandscherf met gekruiste groeven met een 
paar indrukken (fig. 20:i) zijn bij het Poolse aardewerk 
een vaker voorkomend element. Ook de bijzondere vorm 
als het schaaltje (fig. 9:a;c) is in het Poolse materiaal 
aanwezig. 
 Hoewel het idee van het vervaardigen van aarde-
werk potten van de Bandkeramiek afkomstig kan zijn, is 
de verwantschap van het aardewerk van verschillende 
jager-verzamelaarsgroepen onderling groter dan die met 
de neolithische culturen. “The skill was presumably 
worked out unaided, thus inventing an original tradition 
of ceramics” (Ilkiewicz, 1989: p. 31). Volgens Galinski 
vertonen de ‘Proto Neolithische’ regionale groepen in 
geheel Noordwest-Europa en Polen in hun aardewerk 
gelijkenissen, maar zijn zij verschillend wat betreft hun 
vuursteenindustrie (Galinski, 1994). 
 
 
7.7  DE TRECHTERBEKERCULTUUR  
 
Wat zou er gebeurd zijn in het gebied rond Swifterbant 
als het gebied bewoonbaar zou zijn gebleven? Met ande-

re woorden waar zijn deze groepen mensen heengetrok-
ken toen ze besloten hadden dat op S3 niet meer te ver-
toeven viel? Is het mogelijk dat één groep van de Swif-
terbant-cultuur een andere weg heeft gekozen dan een 
andere groep? Zijn de dragers van de trechterbe-
kercultuur afkomstig van de Swifterbant-cultuur? Wa-
terbolk (1985) stelt van niet, vanwege een discontinuïteit 
in de 14C-dateringen. Volgens Hogestijn (1990) zijn er 
echter wel aanwijzingen voor pre-trechterbekercultuur-
bewoning op de zandgronden. “Accepting a continuity of 
occupation leads to the assumption that the Neolithic 
pre-TRB occupation consisted in all probability of Swif-
terbant groups”. In Groningen is een vindplaats bekend 
met aardewerk dat kan behoren bij laat-Swifterbant of 
een overgang naar trechterbekeraardewerk (Feiken et al., 
2001). Op de vindplaats P14 in de Noordoostpolder 
wordt een geleidelijke overgang van Swifterbant-cultuur 
naar trechterbekercultuur verondersteld en lijkt er sprake 
van een ‘pre-megalithische’ trechterbekerfase (Ten An-
scher et al., 1993). Het trechterbekeraardewerk verschilt 
evenwel in aanzienlijke mate van het Swifterbant-
aardewerk, wat betekent dat het om een snel accultu-
ratieproces zou zijn gegaan (Hogestijn, 1990). Volgens 
Raemaekers (1999: p. 179) zijn er delen van de materiële 
cultuur van de trechterbeker- en van de Vlaardingen-
cultuur die kunnen zijn voortgekomen uit de Swifter-
bant-cultuur. 
 
In Denemarken is op verschillende plaatsen vastgesteld 
dat de Ertebølle-cultuur overgaat in de trechterbekercul-
tuur (Andersen, 1994). In Löddesborg (Zuid-Zweden), 
met een 14C-datering van 5260 ± 80 BP, komen Ertebøl-
le-aardewerk en trechterbekeraardewerk tezamen in 
dezelfde vondstlaag voor en zullen door dezelfde bevol-
kingsgroepen vervaardigd zijn (Jennbert, 1994). Het 
trechterbekeraardewerk is in principe op dezelfde manier 
gevormd als het Ertebølle- en Swifterbant-aardewerk, 
namelijk uit kleirolletjes met schuine N-voegen (45o) die 
ontwikkelen naar zeer schuine Z-voegen (Almgren, 
1965/66; Hulthén, 1977). De voegen zijn boven de 
schouder ‘stijgend’ en onder de schouder ‘dalend’. Te-
genwoordig is men van mening dat de trechterbekercul-
tuur zich ontwikkeld heeft uit de lokale mesolithische 
groepen die in meer of mindere mate beïnvloed zouden 
zijn door Bandkeramische of andere groepen. Een dis-
cussiepunt is nu of de regionale verschillen binnen de 
trechterbekercultuur een ontwikkeling weerspiegelen 
vanuit onafhankelijke centra of dat alle groepen toch zijn 
voortgekomen uit een enkele bron (Price & Gebauer, 
1992). 
 In zijn studie van het aardewerk van Hüde I onder-
scheidt Kampffmeyer een Formative Phase naar de 
trechterbekercultuuur. In Noord-Duitsland zijn verschil-
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lende plaatsen bekend met vroege trechterbekerbewo-
ning. Meurers-Balke (1983) spreekt van een continue 
ontwikkeling in het gebied van de Dahmerbocht in de 
Oostzee. Op de site Rosenhof verloopt de ontwikkeling 
van puntbodempotten en lampen (Ertebølle-Ellerbek-
cultuur) via de ‘Rosenhof-keramik’, waarbij Michels-
berg-invloeden te bespeuren zijn, naar de trechterbeker-
cultuur. De aansluitende fase van de trechterbekercultuur 
is te vinden in Siggeneben-Süd. Het voorkomen van 
lampen wijst op een nauwe band tussen de vroege trech-
terbekercultuur en de Ertebølle-cultuur. De 14C-
dateringen van de vondstlaag van Siggeneben-Süd lig-
gen tussen ca. 5300 en 4950 BP (4200 en 3650 cal BC). 
Een oudere datum van 5690 ± 60 “lässt kontaminiertes 
Probenmaterial vermuten” (Freundlich, in Meurers-
Balke, 1983: p. 111). Deze 14C-dateringen sluiten goed 
aan bij de 14C-dateringen van Swifterbant. 
 
Verwantschap van het Swifterbant-aardewerk met het 
trechterbekeraardewerk is te zien in een rij indrukken 
vlak onder de rand, waarbij de druppelvormige putjes 
van een schuin ingestoken stengeltje/stokje vaak voor-
komen (Clausen, 1985; Hoika, 1987; Mertens, 1996; 
Meurers-Balke, 1983; Salomonsson, 1970; Skaarup, 
1973, 1975). Dit soort versiering is ook te vinden in de 
Formative Phase in de vindplaats Hüde I aan de 
Dümmer (Kampffmeyer, 1991). Dit ‘trechterbeker-
element’ is onder andere te zien bij de scherf van fi-
guur 19:m die vergelijkbaar is met een scherf uit een 
megalietgraf van Borgstedt in Sleeswijk-Holstein, 
afgebeeld in de publicatie van Hingst (1985: Taf. 7:4). 
Omgekeerd is een ‘Swifterbant-element’ in dit trech-
terbekergraf vertegenwoordigd door een scherf met 
een rij schuin ingestoken indrukken op de schouder 
(Hingst, 1985, Taf. 7:2). Dit type versiering wordt ook 
aangetroffen bij trechterbekeraardewerk van vindplaat-
sen in Zuid-Zweden, in combinatie met één of meer 
rijen indrukken onder de rand (Larsson, 1988). Kerfjes 
op de rand hoeven geen Bischheim-variant te vertegen-
woordigen, maar kunnen ook in de sfeer van de vroege 
trechterbekercultuur gezocht worden. De combinatie 
indrukjes/kerfjes op de rand en indrukken onder de 
rand komt bij beide voor.  
 Het verschil zit echter in de frequentie van deze 
versieringselementen. In Swifterbant komt een rij in-
drukken onder de rand relatief weinig voor, terwijl dit bij 
het trechterbekeraardewerk niet uitzonderlijk is. De 
combinatie met diepsteekversiering op de buik van de 
pot ontbreekt in Swifterbant en is typerend voor de 
trechterbekercultuur. Misschien is de versiering van een 
rij indrukken onder de rand in Swifterbant een jonger 
element en een ontwikkeling naar de trechterbekercul-
tuur (hoofdstuk 4). De scherf van Weerdinge (zie para-

graaf 6.2) zou dan ook in deze vroege trechterbekercon-
text thuis kunnen horen. 
 De versiering bestaande uit een rij, met een stok-
je/stengeltje schuin ingestoken indrukken op hals/-
schouder is een zeer typerend element voor het Swifter-
bant-aardewerk van de oeverwallen. Aan de Dümmer 
komt deze versiering sporadisch voor. Tussen het ‘nor-
male’ versierde, midden-neolithische trechterbekeraar-
dewerk uit hunebedden in Sleeswijk-Holstein blijkt dit 
‘Swifterbant-element’ een paar keer voor te komen 
(Hingst, 1985, Taf. 4:16,22 en Taf. 7:2). Ook in enkele 
trechterbekernederzettingen in dit gebied komen scher-
ven voor met een rij schuin ingestoken indrukken op 
hals/schouder (Hoika, 1987: Neukirchen-Sütel, Taf. 9; 
Brundsø-Flintholm, Taf. 24). Het is de vraag of deze 
vorm van versiering een survival van een oudere Swif-
terbant-traditie kan zijn of simpelweg een eenvoudige 
motief in het rijke en gevarieerde trechterbekerrepertoire. 
Ook de rij indrukken onder de rand aan de binnenwand 
komt verder in het vroege en midden-Neolithicum van 
Noordwest-Europa niet voor. In de vroege trechterbeker-
cultuur heeft deze rij zich verplaatst naar de buitenkant. 
Als de rij indrukken van de pot van figuur 11:a zich aan 
de buitenkant had bevonden, zou hij waarschijnlijk bij 
het vroege trechterbekeraardewerk worden ingedeeld en 
vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld een pot uit Önsvala 
(Larsson, 1984: fig. 95) of Norsminde (Andersen, 1994: 
Abb. 15).  
 Almgren (1965/66) ziet deze rij indrukken niet zo-
zeer als versiering. Het indrukken met een stokje of iets 
van dien aard had een functie bij het vormen om de 
laatste kleirol van de randzone goed te kunnen vastdruk-
ken. Deze randzone is ook het gevoeligst voor het ont-
staan van verticale scheuren tijdens het droogproces voor 
het bakken. Deze rij indrukken zou om deze reden bij 
een verdere ontwikkeling vervangen zijn door een touw-
tje. Ook de diepsteekornamentiek over de hele potwand 
van het trechterbekeraardewerk, met Z-voegen van de 
kleirolletjes, zou een functionele verklaring kunnen heb-
ben. Deze manier van bewerken van de potwand heeft 
namelijk tevens een betere doorbranding tot gevolg. Ook 
de schouder is een ‘gevoelige’ zone, waarin gemakkelijk 
scheuren kunnen ontstaan. Om ook daar een betere 
doorbranding te verkrijgen is de versiering van vertikale 
groeven, loodrecht op de kleirolaanhechtingen, functio-
neel (Almgren, 1965/66). De rij indrukken op de 
hals/schouder van het Swifterbant-aardewerk kan, naast 
het decoratie-effect, dus ook functioneel zijn geweest. 
Kennelijk is het functionele aspect niet ‘zaligmakend’, 
want anders zouden alle potten deze kenmerken moeten 
hebben. 
 De vindplaatsen van de vroege trechterbekercultuur 
bevinden zich alle in kustgebieden of langs rivieren, een 
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‘bekend’ milieu voor de Swifterbant-groepen. In Neder-
land ontbreken de vroegste fasen van de trechterbeker-
cultuur nagenoeg, alleen bij de opgravingen van P14 in 
de Noordoostpolder kunnen we spreken van een vroege 
trechterbekerfase en in Winsum, Groningen, van een 
overgangsfase (Ten Anscher et al., 1993; Feiken et al., 
2001). De ene optie is dat de ‘Swifterbanters’ bij het 
natter worden van hun vertrouwde gebieden waarschijn-
lijk zijn weggetrokken naar een vergelijkbare omgeving 
in de kustgebieden, meer naar het noorden en noordwes-
ten. De Drentse zandgronden worden dan kennelijk 
onaantrekkelijk om voor een winterverblijfplaats in 
aanmerking te komen. Pas in een later stadium bereikt de 
trechterbekercultuur met het verder ontwikkelde aarde-
werk en met de hunebedden de Nederlandse zandgron-
den (Bakker, 1979; Brindley, 1986). Een andere optie is 
dat Swifterbant-aardewerk en het vroege trechterbeke-
raardewerk op de hoge zandgronden ondervertegen-
woordigd zijn in ons vondstmateriaal en dat deze gebie-
den ten onrechte in deze perioden als schaars bewoond 
naar voren komen. Het een hoeft het ander niet uit te 
sluiten. 
 
 
7.8  DE MICHELSBERG-CULTUUR 
 
De Michelsberg-cultuur is te vinden in een uitgestrekt 
gebied van België, Zuid-Nederland tot Midden- en Zuid-
Duitsland en verder oostwaarts (Lüning, 1967). Veel 
Michelsberg-materiaal wordt gevonden in andere con-
text. “The archaeological record in these areas suggests 
that the identification of the material culture in Michels-
berg style is primarily an identification of the period in 
which the material culture operated, rather than proof of 
the presence of people of the Michelsberg Culture” 
(Raemaekers 1999: p. 143).  
 In tijd is er een overlap met de Swifterbant-cultuur, 
maar deze begint eerder. Louwe Kooijmans ziet in Ne-
derland in vondstgroepen ten zuiden van de grote rivie-
ren meer Michelsberg-invloeden dan ten noorden van de 
grote rivieren in het Swifterbant-aardewerk. Het Mi-
chelsberg-aardewerk is onversierd. Er is een rijke varia-
tie aan vormen met ondermeer puntbodempotten. Het 
aardewerk is opgebouwd uit kleirolletjes, fijn- tot grof-
korrelig gemagerd en vaak gepolijst. Zijn er Michels-
berg-invloeden in Swifterbant te bespeuren of blijven die 
beperkt tot beneden de grote rivieren? Mogelijk komt het 
schaaltype van de duinsite S61 (fig. 24:a) hiervoor in 
aanmerking en eventueel de komvormige schaaltjes van 
S3 (fig. 9:a,b). Een potfragment met Tupfenleist uit de 
fase Hazendonk 2 of 3 wordt als een Michelsberg-type 
beschouwd, op grond waarvan een vergelijkbare rand in 
Swifterbant, S3, ook aan Michelsberg-invloeden zouden 

kunnen worden toegeschreven (fig. 15:b,c; Raemaekers, 
1999: fig. 3.20, pot 6). Deze wat dikkere randen met 
indrukken zijn echter zeker geen Michelsberg-
importstukken en het is twijfelachtig of het lokale na-
bootsingen zijn die wijzen op Michelsberg-invloeden of 
dat het slechts een variant is van de versiering van in-
drukken op de rand. 
 In de Michelsberg-vindplaatsen van Osterwick, vlak 
over de grens in Münsterland, vergelijkt Willms enkele 
bijzondere versieringselementen, de zogenaamde 
Fremdelementen, met het aardewerk van de Hazendonk 
en Swifterbant (Willms, 1982: p. 19). Het gaat om de 
kerfjesversiering op de rand, om vingertopindrukken op 
de rand in combinatie met een rij vingertopindrukken 
buiten onder de rand en een scherfje met onregelmatig 
geplaatste vinger/nageltopindrukken. Osterwick is geda-
teerd op 5195 ± 65 BP (ca 4100 cal BC); de oudere da-
tum van 5625 ± 105 (ca. 4450 cal BC) wordt in twijfel 
getrokken omdat deze oude datering uit Rössen-tijd is. 
Deze datum valt wel gelijktijdig met de bewoning van 
Swifterbant, S61. De kerfjesversiering op de rand is een 
kenmerk van de oudere Swifterbant-cultuur en de vlak-
dekkende versiering past bij de jongere fase. Zou het niet 
kunnen zijn dat ook hier sprake is van een ‘palimpsest’?  
 
 
7.9  SLOT 
 
In hoeverre is er sprake van verschillende culturen en in 
hoeverre van één cultuur met verschillende regionale 
‘dialecten’? In hoeverre kan men aan de hand van aar-
dewerkstijlen de contacten van al deze ‘culturen’ aanto-
nen? In heel West- en Noord-Europa, buiten de gebieden 
van de Bandkeramische en Rössener nederzettingen, 
leven groepen mensen die afstammen van mobiele, me-
solithische jager-verzamelaarsgroepen. De levenswijze is 
gebaseerd op de exploitatie van een breed spectrum aan 
natuurlijke bronnen. Daarvoor had men een vaste sei-
zoenscyclus ontwikkeld en een mobiliteit met strategi-
sche site-locaties. Er is een ontwikkeling naar een semi-
sedentaire levenswijze. 
 Van ouds her hebben deze jager-verzamelaars-
groepen met elkaar contacten gehad, dat wil zeggen 
gebied A met B, B met C, C met D enz. Iedere groep 
heeft connecties met zijn eigen neolitische ‘achterland’. 
De contacten hebben geleid tot beïnvloeding en uitwisse-
ling van ideeën en begrippen. Deze komen archeologisch 
onder andere tot uiting in de aardewerkstijlen. Aarde-
werk kan gezien worden als een expressie van 
(groeps)identiteit. We moeten rekening houden met 
verruilde producten, waarvan het oorsprongsgebied op 
een grote afstand kan liggen, en met de mogelijkheid dat 
een vindplaats in een grensgebied zo nu en dan door 
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naburige groepen gebruikt kan zijn. Het is helaas niet 
mogelijk aan de hand van het aardewerk de daadwerke-
lijk actieradius van een groep te bepalen. Ideeën en mo-
gelijk ook potten zelf – al of niet gevuld met bijvoor-
beeld graan – kunnen worden doorgegeven van A naar B, 
van B naar C, van C naar D en zo verder. Als de pot/idee 
van A dan in D wordt teruggevonden, hoeft dat nog niet 
te zeggen dat de mens van A contact heeft gehad met de 
mens van D. Daarnaast staan de groepen ook onder in-
vloed van hun specifieke neolithische buren, waardoor 
de regionale verschillen ontstaan en/of geaccentueerd 
worden.  
 De kennis over aardewerk en landbouw en veeteelt 
lijkt aanwezig; het idee ‘zweeft’ als het ware in de lucht. 
De ene regionale groep heeft het idee om aardewerk te 
gaan vervaardigen eerder overgenomen dan de andere 
regionale groep, al of niet in samenhang met het cultive-
ren van landbouwgewassen of houden van huisdieren. 
Het idee of de kennis om aardewerk te vervaardigen kan 
zijn overgenomen van de vol-neolitische buren, maar 
dan is het vreemd dat de oudste potten niet op Bandke-
ramiekpotten lijken, niet in stijl en niet in techniek. Er is 
daaraan een eigen invulling gegeven en er is sprake van 
een eigen, zelfstandige ontwikkeling. In het aardewerk 
van deze niet-sedentaire of semi-sedentaire groepen is 
een gemeenschappelijke factor te zien die wijst op con-
tacten of ‘etnische’ verwantschap. De maakwijze die 
waarschijnlijk is gebaseerd op vlechtwerk (zie paragraaf 
7.1) is geheel anders dan die van de Bandkeramiek. Het 
gebruik van voornamelijk geprofileerde puntbodempot-
ten is anders dan het vormenscala van de Bandkeramiek. 
Afgezien van het La Hoguette-aardewerk is, in tegenstel-
ling tot de rijke versieringsmotieven van de Bandkera-
miek, ‘gekozen’ voor geen of spaarzame versiering van 
enkele rijen indrukken of indrukken op de rand. Moge-
lijk hangt het samen met versieringsbanden in vlecht-
werk of had dit een symbolische betekenis zoals bij het 
laat-middeleeuwse aardewerk (Ruempol et al., 1988). 
Eventueel kan er een functionele reden achterliggen om 
de kleirollen op kwetsbare punten beter te laten hechten 
en beter te laten bakken (Almgren, 1965/1966). 
 Het meeste aardewerk is gebruikt als kookpot. De 
vraag is waarom de mesolithische jager-verzamelaars 
behoefte gevoelden voedsel te gaan koken in aardewer-
ken potten. Is ook dit idee afkomstig van de neolithische 
buren? Is dit voor levensmiddelen die door ja-
gen/verzamelen zijn bijeengebracht of voor land-
bouwproducten, met name graan, die al of niet via ruil-
handel zijn verkregen? Niet alleen de introductie van 
landbouwgewassen, maar ook het koken zelf bracht een 
grote verandering in het eetpatroon. Door voedsel te 
koken blijven vetten en dergelijke in het eten behouden 
en wordt het beter verteerbaar. Een bredere range van 

voedselbronnen wordt dan mogelijk. Het kan ook leiden 
tot een verandering in het dieet van peuters wat vroeg 
spenen mogelijk maakt, waardoor de vruchtbaarheid van 
vrouwen toeneemt (Haaland, 1997). Een ander voordeel 
van aardewerk is het gebruik als voorraadpot waarin het 
voedsel beter kan worden opgeslagen. Aardewerk kan 
eventueel ook een rol spelen bij voedelconserveren. 
Sommige aardewerken potten zijn als offerpot gebruikt, 
maar in Swifterbant zijn geen aanwijzingen dat dit een 
primaire bestemming of primaire introductie van aarde-
werk zou zijn. Op den duur heeft de introductie van 
landbouw en sedentisme echter niet geleid tot een betere 
gezondheidstoestand van de mensheid en heeft het grote 
gevolgen gehad in de sociale verhoudingen (Haaland, 
1997; Katz & Weaver, 2003: p. 49–53). 
 Uit eigen kookervaringen met verschillende vormen 
aardewerken potten op een houtvuur is mij gebleken dat 
een pot met een zwak bolle tot iets afgeplatte bodem 
handiger is dan een pot met een puntbodem. Waarom 
dan toch die puntbodem? Mogelijk is deze inherent aan 
de maakwijze (zie paragraaf 7.1), mogelijk is het alleen 
maar een ‘symbool’, maar misschien heeft het met ver-
voer te maken. De kano zal, naast de ‘benenwagen’, bij 
het vervoer een belangrijke rol hebben gespeeld. Een 
puntbodempot lijkt de meest efficiënte vorm om in een 
boomstamkano te vervoeren (zie paragraaf 7.1).  
 Als er dan toch potten vervoerd worden, is het niet 
economisch om deze leeg te laten en zo zullen ze ook 
een leren zak of gevlochten manden als verpakkingsma-
teriaal zijn gaan vervangen. Het bewaren van etenswaren 
en zaaigoed(?) in een aardewerk pot heeft daarnaast als 
voordeel dat het beter beschermd is tegen knagers en 
dergelijke. Mochten er voorraden in het aardewerk ver-
voerd worden, dan werden de potten waarschijnlijk over-
dekt met een vel, of iets van dien aard, bevestigd met een 
touw er omheen. Een S-vormig profiel is daarbij een 
voorwaarde om dit vel goed vast te binden. Bij een se-
dentaire levenswijze in woningen van een steviger con-
structie lijkt de stap naar platte bodemvormen een logi-
sche, omdat er in huizen meer platte vlakken zijn waarop 
de pot gezet moet worden. Het gebruik van puntbodem-
potten was in zwang bij jager-verzamelaars en semi-
sedentaire groepen. Puntbodempotten in latere neolithi-
sche culturen, zoals de tulpbekers van de Michelsberg-
cultuur, zouden een voortzetting van deze traditie kun-
nen zijn, en zijn mogelijk ook gebruikt als verpakkings-
materiaal waarin bijvoorbeeld zout vervoerd werd (zie 
paragraaf 7.1).  
 
In de eerste publicaties over Swifterbant-aardewerk (Van 
der Waals, 1972; De Roever, 1979) werd verband gelegd 
met het Ertebølle-aardewerk. Raemaekers (1997) en Ten 
Anscher (mond. med.) hebben dit standpunt verlaten en 
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zoeken de inspiratiebron voor het Swifterbant-aardewerk 
bij de Rössen-cultuur. De 14C-data van de oudste Swif-
terbantcultuur in Hardinxveld zijn echter ouder dan de 
Rössen-cultuur (tabel 32). In het aardewerk van Swifter-
bant is een eigen regionale variëteit ontwikkeld waar 
Ertebølle en Rössen-Bischheim-elementen lijken samen 
te komen. Het aardewerk is voor een groot deel ter plek-
ke vervaardigd, voor een ander deel is het aardewerk 
meegenomen van elders. De basisvorm is de eenvoudige 
S-vormig geprofileerde pot met een punt- of knobbelbo-
dem en een spaarzame versiering op de rand, die bekend 
is van het Swifterbant-aardewerk, het Ertebølle-
aardewerk en van het Hüde-Swifterbant-aardewerk van 
de Dümmer. Dit type pot van de oudste fase (6100–5500 
BP, 5200–4450 cal BC) van de Swifterbant-cultuur is in 
Nederland te vinden in de opgravingen Hoge Vaart, 
Hardinxveld en op de rivierduinen van Swifterbant. 
Sommige versieringselementen van Rössen-Bischheim 
zijn gemeenschappelijk met die van de Swifterbantcul-
tuur. 
 In de regio van Swifterbant zijn de rivierduinen 
spaarzaam bezocht in deze oudste fase van de Swifter-
bant-cultuur, maar ook in de latere fasen. Op de oever-
wallen vindt eerst een weinig intensieve bewoning plaats 
vanaf 4450 cal BC (5500 BP), maar daarna worden deze 
oeverwallen veelvuldig en intensief bewoond, waarbij 
steeds van dezelfde woonplaatsen gebruik wordt ge-
maakt. Het aardewerk ontwikkelt zich dan in een eigen 
stijl met als voornaamste kenmerk de rijen van schuin 
ingestoken indrukken van een riet- of grasstengel op 
hals/schouder en/of aan de binnenrand. Veel aardewerk 
wordt ter plekke vervaardigd van de lokale klei die voor 
een groot deel gemagerd is met organisch materiaal als 
fijngemaakt gras, naast een component zand en/of steen-
gruis.  
 Een voornaam kenmerk van het aardewerk van de 
oeverwallen, een rij schuin ingestoken putjes op hals/-
schouder, lijkt een eigen voorkeur te zijn. Als variant is 
deze versiering bij het aardewerk van de Bischheim-

cultuur en de Rössen-cultuur in mindere mate te vinden. 
Ook de rij indrukken aan de binnenzijde onder de rand, 
wat we bij het Rössen-aardewerk ook tegenkomen, is 
een regionale voorkeur van de bewoners van de oever-
wallen. Het is de vraag of voor deze eenvoudige versie-
ring wel een invloed van elders noodzakelijk is; men kan 
zelf op de gedachte zijn gekomen.  
 Een volgende ontwikkeling in stijl is een pot met 
een versiering van ruwing of vlakdekkende versiering 
vanaf de hals/schouder met een rij indrukken aan de 
buitenzijde onder de rand, soms in combinatie met 
indrukken op de rand. Dit soort versiering vinden we 
ook meer naar het oosten op puntbodemaardewerk van 
Hamburg-Boberg, het Ertebølle-aardewerk in Zuid 
Zweden en in Polen. Dit stijlkenmerk vinden we in 
Nederland vooral in het Rijn-Deltagebied. Men spreekt 
daar van Hazendonk-groepen of de zuidelijke Swifter-
bant-cultuur. De ontwikkeling naar deze stijl vindt 
zowel te Swifterbant in Flevoland plaats als in het 
Rijn-Maas-gebied. De leefomstandigheden in Flevo-
land worden echter te nat voor bewoning en een verde-
re ontwikkeling van deze stijl is alleen in het Rijn-
Maas-gebied te zien. Het is niet te traceren waar de 
groepen uit Flevoland naar toe getrokken zijn. Een feit 
is dat naar het zuiden toe in het aardewerk meer aan-
wijzingen zijn voor contacten met de Michelsberg-
cultuur en dat daar de Hazendonk 3 en Vlaardingen-
cultuur ontstaan. Ten noorden van Flevoland, in de 
Noordoostpolder en Groningen zijn schaarse aanwij-
zingen dat het Swifterbant-aardewerk een andere ont-
wikkeling doormaakt, richting trechterbekercultuur. 
Ook meer naar het oosten toe, op de Drentse zand-
gronden, is de scherf van Weerdinge een aanwijzing 
van een ontwikkeling richting trechterbekercultuur. 
Zonder verdere vondsten blijft het evenwel een open 
vraag wat zich daar precies heeft afgespeeld vóór de 
ontwikkelde fase van de Westgroep van de trechterbe-
kercultuur zich manifesteert.  
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Samenvatting 

In de voormalige Zuiderzee, later het IJsselmeer, is aan 
het einde van de jaren ’50, begin jaren ’60 van de vorige 
eeuw de polder Oostelijk Flevoland drooggevallen en in 
cultuur gebracht. Onderzoek wees uit dat in de noord-
westhoek van deze polder, in de buurt van het huidige 
dorp Swifterbant, een systeem van rivierduinen en kre-
ken met oeverwallen van een oud getijdengebied in de 
ondergrond bewaard was gebleven. Op een niveau van 5 
à 6 m –NAP zijn op de oeverwallen en rivierduinen 
prehistorische nederzettingen uit het Mesolithicum en 
Neolithicum aan het licht gekomen. In deze laatste peri-
ode vond een overgang plaats van een bestaanswijze 
gebaseerd op jagen en verzamelen naar een semi-
agrarische. Nieuw in de materiële cultuur is daarbij het 
vervaardigen en gebruiken van aardewerk.  
 Tussen 1962 en 1978 zijn op verschillende nederzet-
tingslocaties opgravingen uitgevoerd. Deze publicatie 
geeft een gedetailleerde beschrijving en analyse van het 
schervenmateriaal van deze opgravingen. Er is gekeken 
naar de verspreiding van het aardewerk binnen de neder-
zettingen met als doel het karakter van de nederzettingen 
te bepalen en de verandering daarin gedurende de bewo-
ning. Daarnaast is er antwoord gezocht op de volgende 
vragen: 
– wanneer en waarom is men aardewerk gaan gebrui-
ken? 
– wat is de rol van naburige neolithische culturen? 
– welk aardewerk is van lokale productie en is er spra-
ke van ‘import’? 
– wat is de verbreiding van de Swifterbant-cultuur, 
waartoe we het aardewerk rekenen? 
– zijn er contacten geweest met andere culturen in nabij 
gelegen streken en over grotere afstanden? 
 
Landschap en bewoningsfasen 
Het gebied rond Swifterbant ligt in een oud glaciaal 
stroomdal van de Overijsselse Vecht en IJssel waarin 
vernatting optrad en dat tenslotte overstroomd werd. Het 
zal vanaf het begin van het Mesolithicum bewoond zijn 
geweest. Het loopvlak uit die tijd is echter door de latere 
afzettingen bedekt. De oudst vastgestelde mesolithische 
bewoning dateert uit 6550–5500 v. Chr. Het landschap 
bestond toen uit beboste zandgronden met brede rivier-
dalen waarlangs hogere zandduinen lagen. Door de zee-
spiegelstijging, met als gevolg een stijging van de 
grondwaterspiegel in het achterland, zag de jagersbevol-
king van 5300–5100 v. Chr. zijn leefomgeving steeds 

natter worden. In de directe omgeving moet men de 
hinder van de veengroei hebben ondervonden. Langza-
merhand dringt de zee binnen en ontstaat er een wad-
dengebied bij de kust en een lagune meer landinwaarts 
en wordt er klei afgezet. Circa 4500 v. Chr. is in het 
gebied rond Swifterbant een meer stabiel landschap 
ontwikkeld met kreken, oeverwallen en moerassige 
komgronden met aan de randen de hogere duintoppen. 
Het gebied verzoette en raakte begroeid, enigszins verge-
lijkbaar met de voormalige Biesbosch, maar met gerin-
gere getijdenamplitude. De jager-verzamelaars maakten 
gebruik van de duintoppen als basis, van waaruit in het 
omringende moerasland werd gejaagd en gevist, waarbij 
de boomstamkano een belangrijk vervoermiddel zal zijn 
geweest.  
 Vanaf ongeveer 4450 v. Chr. werden de oeverwallen 
uitgekozen voor bewoning op strategische locaties naast 
het viswater. De jagergemeenschappen hadden inmid-
dels, als gevolg van langdurige contacten met boeren-
gemeenschappen in veel zuidelijker streken, akkerbouw 
en veeteelt overgenomen als middel van bestaan naast de 
traditionele jacht en visvangst. Het gaat om bewoning 
door complete huishoudens die daar gedurende het voor-
jaar, zomer en herfst hebben gewoond. Het is mogelijk 
dat de sites in de winter alleen voor een kortstondig 
jachtkamp zijn bezocht. In deze neolithische periode 
wordt de bewoning op de rivierduinen sporadischer en 
moet van een ander karakter zijn geweest. De vernatting 
zet door waarna het gehele gebied, na 3800 v. Chr., on-
geschikt wordt voor bewoning.  
 
De opgravingen bij Swifterbant 
Het onderzoek is aangevangen in de jaren ‘60 van de 
vorige eeuw door G.D. van der Heide van de toenmalige 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en is in de jaren 
‘70 overgenomen door J.D. van der Waals van het toen-
malige Biologisch-Archaeologisch Instituut (nu Gronin-
ger Instituut voor Archeologie). Op twee rivierduinen is 
gegraven door de Universiteiten van Michigan (Ann 
Arbor) en Wisconsin (Madison) onder leiding van R. 
Whallon en T.D. Price.  
 Op de oeverwallen zijn negen vindplaatsen bekend 
die dateren uit de neolithische periode. Twee daarvan 
zijn uitgebreid onderzocht, terwijl in de overige vind-
plaatsen proefopgravingen hebben plaatsgevonden of 
verkennend booronderzoek. Het merendeel van het aar-
dewerk is afkomstig van de vindplaatsen S2 en S3. S2 
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ligt op de grote oeverwal langs de hoofdkreek en bestaat 
uit compacte, gerijpte klei waarin de cultuurlaag zich als 
een donkere plek aftekent. Te midden van de nederzet-
tingsresten bevindt zich een grafveldje met negen skelet-
ten. In de vindplaats S3, gelegen op een lagere oeverwal 
bij een knooppunt van kreekjes, zijn naast de mobiele 
archeologische vondsten ook paalresten en paalgaten 
aangetroffen en haarden bestaande uit min of meer ver-
harde plakken klei. De vondsten zijn drie-dimensioneel 
ingemeten met als doel aan de hand van de versprei-
dingskaarten, in relatie tot structuren, inzicht te krijgen in 
het ruimtegebruik binnen de site en de aard van de be-
woning. De grond is nat gezeefd voor botanisch en zoö-
logisch onderzoek en voor kleine vondsten zoals kralen 
en vuursteensplinters. 
 Naast de vindplaatsen op de oeverwallen zijn op vijf 
rivierduinen vindplaatsen aangetroffen. Daar is echter 
sprake van een vermenging van bewoningsresten uit 
mesolithische en neolithische perioden. Qua structuren 
tekenen zich alleen de mesolithische haardkuilen en 
graven met skeletresten af. Op grond van vergankelijk-
heid van skeletten in zandgrond moeten deze aan de 
jongere perioden worden toegeschreven. Dateringen uit 
de haardkuilen (5300–5100 v. Chr.) mogen niet zonder 
meer aan het aardewerk worden toegeschreven. Geda-
teerde kookresten vallen aanzienlijk jonger uit (4300–
4000 v. Chr.). Dat wil nog niet zeggen dat er niet óók 
aardewerk aanwezig zou kunnen zijn van een eerdere 
fase. De stratigrafie op de vindplaats S61 maakt associa-
tie van aardewerk met bewoning uit die eerdere periode 
echter onwaarschijnlijk.  
 
Verspreiding van de vondsten in de nederzettingen 
Op de oeverwalvindplaatsen zijn grote hoeveelheden 
aardewerk gevonden. Bij S3 gaat het om ca. 18 000 
scherven afkomstig van 900 à 1 000 potten. Door de 
complexiteit van de nederzettingslaag was het niet mo-
gelijk om verspreidingskaarten van de verschillende 
fasen te maken. De diepere niveaus hebben een gelaagde 
structuur, wat betekent dat de oeverwal geregeld over-
stroomd moet zijn geweest. De hoeveelheid vondsten 
daarin was gering door snelle opslibbing en/of minder 
intensieve bewoning. Waar nodig – vanwege een vochti-
ge ondergrond? – is het oppervlak opgehoogd met riet en 
plantenbundels. In de beginfase zal deze plek zo nu en 
dan, en betrekkelijk kortstondig, zijn gebruikt voor vis-
vangst of jacht. Gezien de verspreiding van de graankor-
rels is er al vanaf de vroegste bewoning graan verwerkt 
of geprepareerd. Het bovenste deel van de cultuurlaag is 
meer homogeen; de bewoning is intensiever en krijgt een 
meer permanent karakter.  
 De site S3 kan ingedeeld worden in een zuidelijke en 
noordelijke subsite. In het zuidelijke deel is in het palen-

patroon een rechthoekige hut te herkennen met daarbin-
nen een centrale haard. Deze haard en hut lijken telkens 
bij terugkeer na de winter te zijn gerepareerd. Een deel 
van het aardewerk kan daarin zijn achtergelaten om bij 
terugkeer opnieuw te worden gebruikt. Een ander deel 
kan bij de omzwervingen zijn meegenomen. Grote 
scherven en bodems liggen in de betreden gebieden maar 
lijken ook in de ‘de luwte’ van de hutwand te zijn ge-
raakt. Kleine scherven zijn vooral te vinden oostelijk en 
westelijk van de centrale haard en buiten de palenrecht-
hoek, wat te zien is als het gevolg van trampling rond de 
haard en als dump en/of trampling buiten de hut. Buiten 
de permanente hut hebben ook activiteiten plaatsgevon-
den rond haardplaatsen die niet werden vernieuwd. In 
het noordelijk deel van de site heeft naar alle waarschijn-
lijkheid een tweede, vergelijkbare eenheid gelegen die 
gedeeltelijk is opgegraven. 
 Scherven van eenzelfde pot kunnen tot een afstand 
van 30 m verspreid zijn geraakt. In verticale zin kan het 
niveauverschil oplopen tot 40 cm, zodat scherven van 
eenzelfde pot soms zowel in het bovenste als in het on-
derste niveau te vinden zijn. Bij het dateren van een 
bepaalde nederzettingslaag dient men hiermee rekening 
te houden. Verticale verplaatsing van aardewerk en bot 
is anders dan die voor steen en vuursteen. De versprei-
dingskaart van alle vondsten – tezamen met de algemene 
vondstkarakteristieken – maakt evenwel duidelijk dat er 
sprake is van een basisnederzetting. 
 In de vindplaats S2 op de grote oeverwal zijn drie 
vondstconcentraties te onderscheiden met een serie gra-
ven in de noordelijke en middelste. Het is nog onduide-
lijk of de begravingen bij de bewoning behoren of uit 
een iets eerdere fase stammen. De hoeveelheid van 7 000 
scherven (ca. 300 potindividuen) duidt op een basiskamp. 
Palen, paalgaten en haarden ontbreken. Ook de hoeveel-
heid botvondsten is geringer. De andere (conserve-
rings)omstandigheden op deze oeverwal zullen hierbij 
een rol hebben gespeeld.  
 Op de rivierduinsites liggen de scherven temidden 
van vuursteen dat voor een groot deel uit de voorafgaan-
de mesolithische perioden afkomstig is. Dat betekent dat 
de plekken door de eeuwen heen aantrekkelijk waren om 
er neer te strijken. De hoeveelheid scherven is dermate 
gering dat in de laatste perioden eerder gedacht moet 
worden aan special purpose camps.  
 
Het aardewerk 
De grote hoeveelheid scherven van de oeverwalvind-
plaats S3 is beeldbepalend geweest. Van de randscher-
ven en versierde scherven is een kwantitatieve analyse 
gegeven. Het beeld van de het aardewerk van de overige 
oeverwallen is conform dat van S3. Het aardewerk is 
gekarakteriseerd door S-vormig geprofileerde potten met 
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een punt- of knobbelbodem. Ook ronde bodems zijn er 
geweest, maar deze zijn in het schervenmateriaal slecht 
te herkennen. Uitzondering op deze basisvorm zijn mo-
gelijk. Slechts sporadisch zijn ongeprofileerde kommen 
aangetroffen. Hoewel het aantal onversierde wandscher-
ven ca. 90% beslaat, ligt het percentage van individuele 
potten zonder versiering tussen 26 en 32%. De spaarza-
me versiering bestaat uit één, soms enkele, rijen indruk-
ken op de hals of schouder, indrukken op de rand, één of 
meer rijen indrukken aan de binnenzijde onder de rand 
of een rij indrukken aan de buitenzijde onder de rand. 
Vaak is zowel de hals/schouder als de rand van indruk-
ken voorzien. Het meest voorkomend zijn langwerpige, 
druppelvormige indrukken van een schuin, van onder 
naar boven, ingestoken instrument zoals een gras- of 
rietstengel. Zeldzamer is een vlakdekkende versiering op 
de buikwand die kan samengaan met een onversierde 
hals en versierde rand.  
 Het aardewerk is opgebouwd uit kleirollen. Het 
meest voorkomend is dikwandig aardewerk met een 
wanddikte rond 10 mm, gemagerd met (grof) organisch 
materiaal gemengd met meer of minder steengruis en/of 
zand. Het organisch materiaal bestaat vaak uit fijnge-
maakte (gras)stengels. Daarnaast is fijner materiaal ge-
bruikt zoals as of verpulverd houtskool. Een magering 
van alleen steengruis, gebroken kwarts of zand is zeld-
zamer. De potwand werd gewoon gladgestreken, zorg-
vuldiger glad afgewerkt of gepolijst. 
 De grote hoeveelheden aankoeksels en roetvlekken 
tonen aan dat het aardewerk voornamelijk is gebruikt als 
kookpot. Het volume loopt uiteen van minder dan een 
liter tot meer dan 15 liter. Kleine potjes zijn zeldzaam. 
Veel gebruikelijker zijn de ‘normale’ kookpotten van 1–
5 liter. Grote kookpotten van 10–15 liter zijn echter geen 
uitzondering. Grote potten kunnen zijn gebruikt bij fees-
ten of voor voedselconservering. Een pot kan ook als 
opslag- of voorraadvat hebben gediend. Bij alle formaten 
kookpot is sprake van verschillende soorten magering, 
wanddikte en afwerking en lijkt bij de fabricage niet één 
duidelijk recept te zijn gevolgd. Twee ongeprofileerde 
komvormen zullen een andere functie gehad hebben. 
Reparatiegaten getuigen dat een pot een tweede levens-
cyclus werd gegund.  
 Er is gekeken naar een differentiatie binnen de ne-
derzetting S3. De vlakdekkende versiering is duidelijk 
een jonger element dat voornamelijk in het hoogste ni-
veau wordt aangetroffen en in de afgegleden jonge ne-
derzettingslaag in de kreek. De versiering van een rij 
indrukken onder de rand aan de buitenwand lijkt een 
jongere trend. De spaarzame doorboorde knobbels ko-
men in het bovenste deel voor, terwijl de bijzondere 
versiering en de brushmarks meer in het onderste deel 
voorkomen. In het onderste niveau is het aardewerk in 

het algemeen dunwandiger. Dit gaat gepaard met een 
lichte voorkeur voor een magering van fijn organisch 
materiaal en steengruis/zand. 
 In het algemeen heeft het aardewerk van de rivier-
duinen een iets ander karakter dan dat van de oeverwal-
len. Het aardewerk van de duinsites is wat dunwandiger 
en beter afgewerkt. De typerende versiering van het 
oeverwalaardewerk, evenals het organische gemagerde, 
dikwandige aardewerk is niet geheel afwezig, maar 
wordt relatief wel veel minder aangetroffen. Bij de ver-
siering zijn indrukken op de rand gebruikelijker en komt 
de versiering aan de binnenrand minder vaak voor. Deze 
verschillen zijn te verklaren door verschillen in ouder-
dom, verschillen in sitefunctie en verschillen in cultureel 
achterland. De vlakdekkende versiering, een kenmerk 
van de jongste fase van de vinplaats S3, is alleen in de 
duinsite S22–23 aanwezig en vormt een argument voor 
een relatief late datering. 
 Hoewel het aardewerk in grote lijnen eenvormig is, 
is het variabel wat betreft gebruikt materiaal, de maak-
wijze, de afwerking en de versiering. Getuigen van 
vreemde invloeden in het aardewerk van de Swifterbant-
sites zijn onder meer de enkele doorboorde en neusvor-
mig knobbels, en mogelijk de kommetjes, die geassoci-
eerd kunnen worden met de Rössen-Bisscheim-
aardewerktraditie. Ook enkele geknikte potprofielen en 
een uitgeknepen vingerindruk op de schouder passen 
daarbij. 
 
Technologisch onderzoek 
Van een dertigtal scherven en kleimonsters zijn slijp-
plaatjes microscopisch bekeken en is een Röntgendif-
fractie-analyse gemaakt. Van een steekproef daaruit is 
ook een chemische analyse gemaakt. Van vier scherven 
is een diatomeeën-onderzoek gedaan. Voor het bepalen 
van de baktemperatuur is mede gebruik gemaakt van een 
Thermal Color Test.  
 De magering is in te delen in vier categorieën: voor-
namelijk organisch materiaal (meer dan 60%), gemengd 
(30–60% organisch materiaal), voornamelijk steengruis 
en/of zand (minder dan 30% organisch materiaal) en een 
magering van uitsluitend zand en/of steengruis. Soms 
zijn er chamotte en/of kleiballetjes zichtbaar. Er zijn ver-
schillende kleisoorten gebruikt. Het aardewerk is waar-
schijnlijk kort in een open vuur gebakken, waarbij de 
temperatuur niet hoger is gekomen dan 600 °C.  
 Voor het aardewerk, met name dat van de oeverwal-
len, is lokale klei gebruikt, wat een aanwijzing is voor de 
functie van de nederzetting als basiskamp. Bij de keuze 
voor een bepaalde magering kan de beoogde functie van 
de pot een rol spelen, maar daarnaast zal ook het be-
schikbare materiaal van belang zijn. Bij productie ter 
plaatse lijkt het gebruik van organisch materiaal voor de 
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magering meer voor de hand dan steengruis. Stenen 
komen van nature in dit gebied niet voor, dus is óf het 
steenmateriaal voor steengruismagering óf de pot zelf 
van elders meegenomen.  
 De klei van enkele van de onderzochte scherven had 
een zodanig afwijkende samenstelling, dat we de her-
komst buiten de regio moeten zoeken, hetzij in de aan-
grenzende hoge, pleistocene gronden, hetzij elders in het 
holocene sedimentatiegebied. De potten die eventueel 
zijn meegenomen van andere plaatsen in het IJsselmeer-
bekken en zelfs uit andere delen van het gehele kustge-
bied zijn waarschijnlijk niet als zodanig herkenbaar om-
dat de gebruikte kleien mogelijk niet aantoonbaar van 
die bij Swifterbant verschillen.  
 Doorgaans verschilt het aardewerk dat is gemaakt 
van een andere dan de lokale kleisoort ook typologisch 
of kwalitatief van het gangbare aardewerk van de oe-
verwallen. De kwalitatieve verschillen kunnen verklaard 
worden doordat er weinig of geen grof organisch materi-
aal in de magering is gebruikt. De niet-lokale kleisoort is 
op de rivierduinen relatief vaker vertegenwoordigd. Dit 
betekent dat op de rivierduinen meer import van buiten 
de regio voorkomt en relatief weinig aardewerk uit de 
regio zelf. Dit onderstreept een fundamenteel andere 
positie van de duinsites in het nederzettingssysteem. De 
genoemde verschillen in het aardewerk zijn ook te ver-
klaren door een verschil in ouderdom. Het aardewerk 
van de duinen dat geen tegenhangers heeft in S3 kan 
stammen uit een periode toen de oeverwallen nog onvol-
doende waren ontwikkeld om als woonplaats te kunnen 
dienen. Het is de vraag of het oeverwalaardewerk repre-
sentatief genoemd mag worden voor de Swifterbant-
cultuur als geheel of dat het een aanpassing betreft aan 
de lokale omstandigheden. Het veelvuldig gebruik van 
gras en riet als mageringsmateriaal en als instrument om 
indrukken aan te brengen pleit voor dit laatste, tenminste 
in technisch opzicht. 
 
De Swifterbant-cultuur in Nederland 
De Swifterbant-cultuur wordt voornamelijk gevonden in 
het kust- en rivierengebied. Op de pleistocene zandgron-
den zijn alleen losse vondsten bekend. Er is een indeling 
in drie fasen: een vroege (5100/5000–4600 v. Chr.), een 
midden- (4600–3900/3800 v. Chr.) en een late fase 
(3900/3800–3400 v. Chr.). In het IJsselmeerbekken 
kennen we de oudste fase van de opgravingen van Hoge 
Vaart (Flevoland). De vroege fase is bij Swifterbant 
mogelijk op de rivierduinsites aanwezig, maar daterin-
gen daarvoor ontbreken. In het Rijn-Maas-gebied is deze 
fase bekend van Hardinxveld-Giessendam waar het 
begin van aardewerkfabricage is gedateerd omstreeks 
5000 v. Chr. en in elk geval ná 5100 v. Chr. Daar zijn 
duidelijke, zuidelijk aardewerk‘connecties’ aanwijsbaar 

in de vorm van het Blicquy-aardewerk.  
 Het oudste type aardewerk van de Swifterbant-
cultuur is een S-vormige pot, eventueel versierd met een 
rij indrukken boven op de rand. Mogelijk horen hier ook 
de spaarzame neusvormige knobbeltjes toe of een enkele 
uitgeknepen indruk op de schouder. Punt- of knobbelbo-
dems zijn bij dit type aanwezig; mogelijk zijn er ook 
ronde bodems in zwang geweest. De wanddikte is niet al 
te dik, terwijl de magering voornamelijk uit steengruis 
bestaat.  
 De middenfase is vertegenwoordigd in het IJssel-
meergebied (Swifterbant-regio en de Noordoostpolder, 
P14) en in het Rijn-Maas-gebied onder andere op de 
Hazendonk, te Brandwijk en Bergschenhoek. De potten 
worden nu veelvuldig versierd met één of meerdere rijen 
indrukken op de hals/schouder en/of een rij aan de bin-
nenwand bij de rand, soms in combinatie met indrukken 
op de rand. De wanden zijn wat dikker, terwijl in de 
magering ook grote hoeveelheden organisch materiaal 
worden verwerkt. Te Swifterbant worden aan het einde 
van de oeverwalbewoning, omstreeks 4000 v. Chr., ook 
potten over de gehele wand versierd met indrukken, of 
geruwd, met goed gegladde binnenwand en kwarts en 
steengruis in de magering. Dit kan worden opgevat als 
een weerslag van zuidelijke contacten, want dit stijlken-
merk vinden we vooral bij de Hazendonk-groepen of de 
zuidelijke Swifterbant-cultuur. De ontwikkeling naar 
deze stijl vindt zowel te Swifterbant in Flevoland plaats 
als in het Rijn-Maas-gebied. De leefomstandigheden in 
Flevoland worden echter te nat voor bewoning en een 
verdere ontwikkeling van deze stijl is alleen in het Rijn-
Maas-gebied te zien. In de late fase ontwikkelt zich daar 
een nieuwe cultuurgroep, Hazendonk 3, waarin karakte-
ristieken van Michelsberg-cultuur en Swifterbant-cultuur 
samenkomen. De Vlaardingen-groep is daar zowel de 
geografische als culturele opvolger. 
 Vindplaatsen uit de late fase, zoals die te Schokker-
haven, zijn schaars. Het aardewerk wordt gekenmerkt 
door een schaarse versiering en de potprofielen worden 
wat hoekiger. Een nieuw verschijnsel is een trechter-
vormige rand/hals die een aanzet vormt naar een ont-
wikkeling naar de trechterbekercultuur. Op de Drentse 
zandgronden is de scherf van Weerdinge daar een aan-
wijzing voor. Een recente vindplaats met enkele ondui-
delijke scherven van laat-Swifterbant en/of vroeg-
trechterbeker, is Wetsingermaar in Groningen, een zand-
opduiking onder holocene afzettingen, gedateerd op ca. 
3500–3400 v. Chr. In de regio Swifterbant zijn de oe-
verwallen in deze fase praktisch ongeschikt voor bewo-
ning, hooguit in een droog seizoen te gebruiken voor 
special activities. Men heeft zich moeten terugtrekken op 
hogere duinen of elders. 
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Het aardewerk van de omringende culturen 
Buiten de gebieden met sedentaire agrariërs van de 
Bandkeramische en Rössen-nederzettingen, leefden 
groepen mensen die afstammen van mobiele, mesolithi-
sche jager-verzamelaargroepen. Door uitwisseling van 
ideeën en begrippen zijn zij overgegaan tot een (semi-)  
sedentaire levenswijze mede gebaseerd op landbouw. Al 
deze groepen zijn aardewerk gaan vervaardigen met 
eigen aardewerkstijlen, maar ook met gemeenschappe-
lijke kenmerken zoals de punt- en knobbelbodempotten 
wat wijst op onderlinge contacten of ‘etnische’ verwant-
schap. Dit aardewerk wordt gevonden in de Ertebølle-
cultuur in Denemarken, bij Ellerbek/Rosenhof en Hüde 
aan de Dümmer in Noord-Duitsland en meer naar het 
oosten in het rivieren- en merengebied van Noord-Polen 
en Rusland. In België zijn verder spaarzame vindplaat-
sen met zogenaamd ‘keramisch mesolithicum’ o.a. 
Weelde Paardsdrank en Doel ‘Deurganckdok’ waarvan 
het aardewerk vergelijkbaar zou zijn met het Swifter-
bant-aardewerk van de oudste fase. Ook in het Rouca-
dour-aardewerk, een meso-neolithische cultuur in Frank-
rijk, landinwaarts naast neolithische Cardiumculturen 
aan de Atlantische kust, zijn overeenkomsten met dat 
van Swifterbant te vinden. 
 Het idee van het aardewerk vervaardigen kan even-
tueel zijn overgenomen van de Bandkeramiek. Het is 
alleen wel opvallend dat het in vorm, versiering en tech-
niek daarvan wezenlijk verschilt, en misschien toch 
gedacht worden aan een zelfstandige ontwikkeling. De 
maakwijze die waarschijnlijk is gebaseerd op vlechtwerk, 
is geheel anders dan die van de Bandkeramiek. Het ge-
bruik van voornamelijk geprofileerde puntbodempotten 
is anders dan het vormenscala van de Bandkeramiek. 
Mogelijk is deze inherent aan de maakwijze of alleen 
maar een ‘traditie’. Een puntbodempot lijkt wel de meest 
efficiënte vorm om in een boomstamkano te vervoeren. 
Afgezien van het La Hoguette-aardewerk is, in tegenstel-
ling tot de rijke versieringsmotieven van de Band-
keramiek, ‘gekozen’ voor geen of spaarzame versiering 
van enkele rijen indrukken of indrukken op de rand. 
Mogelijk hangt het samen met versieringsbanden in 
vlechtwerk of had ook dit een symbolische betekenis.  
 In het aardewerk van Swifterbant is een eigen regio-
nale variëteit ontwikkeld waar Ertebølle- en Rössen-
Bischheim-elementen lijken samen te komen. Kenmer-
kend voor de Ertebølle-cultuur is dezelfde type puntbo-
dempot met spaarzame versiering van indrukken op de 
rand, eveneens gevormd met kleirollen. Maar ook in 
deze cultuur is bijzondere versiering aanwezig. De mo-
gelijk aan Rössen-Bischheim ontleende elementen be-
staan vooral uit de betere kwaliteit en gepolijst aarde-
werk met indrukken boven op de rand, het voorkomen 
van slechts enkele duim-vingerindrukken op de schouder 

en de applicaties. De rij indrukken op de schouder komt 
bij beide cultuurgroepen voor; het idee om ook binnen 
onder de rand versiering aan te brengen is in de Rössen-
cultuur aanwezig, zelfs algemeen bij schaaltypen. Het is 
de vraag of voor deze eenvoudige versiering wel een 
invloed van elders noodzakelijk is; zoals hierboven ver-
meld kan men zelf op de gedachte zijn gekomen. De 
Michelsberg-cultuur heeft zijn invloeden meer ten zui-
den van de grote rivieren doen gelden.  
 In de vindplaats Hüde I aan de Dümmer in Noord-
Duitsland wordt een Hüde-Swifterbant-horizont onder-
scheiden met puntbodempotten met een versiering van 
indrukken op de rand. De situatie is daar echter zeer 
gecompliceerd door een palimpsest van gebruiksfasen 
uit verschillende culturen, waardoor dit aardewerk strati-
grafisch niet valt te scheiden van het Rössen-, Bisch-
heim- en trechterbekeraardewerk. De kenmerkende ver-
siering van de oeverwallen bij Swifterbant, evenals de 
kenmerkende verschraling met organisch materiaal is 
daar zeldzaam. Overige, vergelijkbare vindplaatsen in 
Noord-Duitsland zijn onder meer Rosenhof en Ham-
burg-Boberg. Bij deze laatste vindplaats wordt temidden 
van Rössen- en Ertebølle-vondsten een vlakdekkende 
versiering aangetroffen die doet denken aan de scherven 
uit de laatste fase van de Swifterbant-sites.  
 In Denemarken en Noord-Duitsland vindt een ont-
wikkeling plaats naar de trechterbekercultuur. Het is niet 
te traceren waar de groepen uit Flevoland naar toe ge-
trokken zijn. Een feit is dat naar het zuiden toe in het 
aardewerk meer aanwijzingen zijn voor contacten met de 
Michelsberg-cultuur en dat daar de Hazendonk 3- en 
Vlaardingen-cultuur ontstaan. Ten noorden van Flevo-
land is een enkele aanwijzing dat het Swifterbant-
aardewerk een ontwikkeling doormaakt richting trech-
terbekercultuur. Op de Drentse zandgronden zijn de 
vondsten uit deze periode zo schaars dat het evenwel een 
open vraag blijft wat zich daar precies heeft afgespeeld 
vóór de ontwikkelde fase van de Westgroep van de 
trechterbekercultuur zich manifesteert.  
 
Slot 
Het meeste aardewerk van de jager-verzamelaargroepen 
die zijn overgestapt op een agrarische en meer sedentaire 
bestaanswijze, is gebruikt als kookpot. Niet alleen de 
introductie van landbouwgewassen, maar ook het koken 
zelf, in aardewerken potten, zal een grote verandering in 
het eetpatroon hebben gebracht. Door zó voedsel te ko-
ken, blijven vetten en dergelijke in het eten behouden en 
wordt het beter verteerbaar. Een bredere range van 
voedselbronnen wordt mogelijk. Aardewerk kan ook een 
rol spelen bij het conserveren van voedsel. Een ander 
voordeel van aardewerk is het gebruik als voorraadpot 
waarin het voedsel beter kan worden opgeslagen. Als 
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eenmaal het stadium van een sedentaire samenleving is 
bereikt en aardewerk voor allerlei doeleinden wordt 
gebruikt, gaat men over op een vlakke bodem, misschien 
omdat in huizen meer platte vlakken aanwezig zijn 
waardoor een puntbodem onhandig wordt. In sommige 

neolithische culturen, zoals de Michelsberg-cultuur, 
worden nog puntbodempotten aangetroffen. Uit een 
jager-verzamelaarsverleden zou dan mogelijk overgele-
verd kunnen zijn dat deze aardewerkvorm het meest 
geschikt is voor transport per kano.  
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Summary 

Between the end of the 1950s and the beginning of the 
1960s, the polder Oostelijk Flevoland in the former 
Zuiderzee (later Lake IJsselmeer) was reclaimed and 
brought under cultivation. Research showed that in the 
northwest of the polder, in the area of the present-day 
village of Swifterbant, river dunes and a system of 
creeks with natural levees had been preserved in the 
subsoil. At a depth of 5–6 m below mean sea level 
(Amsterdam Ordnance Datum: NAP), prehistoric set-
tlements were discovered on these levee deposits and 
river dunes, dating from the Mesolithic and Neolithic 
periods. During the latter period, a transition occurs 
from a hunter-gathering way of life to one partly based 
on agriculture. A new phenomenon in the material 
culture is the production and use of pottery.  
 A number of settlement locations were excavated 
between 1962 and 1978. This study is a detailed de-
scription and analysis of the pottery sherds found dur-
ing the excavations. The study also considers the dis-
tribution of the sherds within the settlements in order 
to establish their character and changes during the 
habitation. We also seek to answer the following ques-
tions: 
– when and why did man first use pottery? 
– what was the role of neighbouring Neolithic cul-
tures? 
– which pottery was produced locally, and which was 
‘imported’? 
– how did the Swifterbant culture – to which the 
pottery is ascribed – spread? 
– were there contacts with other cultures in the vicin-
ity or further away? 
 
Landscape and habitation phases 
The Swifterbant area is situated in a glacial bed of the 
Overijssel Vecht and IJssel, which became wetlands 
and were eventually flooded. The area has probably 
been inhabited since the beginning of the Mesolithic 
period. However, the surface level of that time has 
been covered by younger sediments. The earliest es-
tablished Mesolithic occupation dates from 6550–5500 
BC. At that time the landscape consisted of wooded 
sandy ground with broad river valleys bordered by 
dunes. As the sea level rose, and with it the ground 
water level in the hinterland, the hunter-gatherer com-
munities who lived there between 5300 and 5100 BC 
witnessed their environment becoming wetter and 

wetter. In the immediate vicinity they must have seen 
the development of peat bogs. Gradually, the sea pene-
trated, a lagoon of mud flats was created, and clay was 
deposited. In approximately 4500 BC, in the area 
around Swifterbant, a more stable landscape evolved 
with creeks, levees and swampy backlands bordered 
by dunes. The landscape became covered with vegeta-
tion and can be compared to the former Biesbosch 
marshlands, but with less tidal amplitude. The hunter-
gatherers used the dune tops as a base to hunt and fish 
in the surrounding marshes, probably with logboats as 
their means of transport.  
 From approximately 4450 BC, in the Neolithic 
period, the levees became the preferred location for 
settlements close to fishing waters. By this time, and 
as a result of prolonged contact with farming commu-
nities much further south, the hunting communities 
had begun to grow crops and to keep livestock as a 
supplement to hunting-gathering and fishing. Com-
plete households inhabited these settlements in the 
spring, summer and autumn. It is possible that, in win-
ter, the sites were only visited for short hunting trips. 
In this Neolithic period, occupation of the river dunes 
became more sporadic and must have been of a differ-
ent nature. The wetlands continued to spread and hu-
man occupation in this area, after approximately 3800 
BC, was no longer possible.  
 
The excavations at Swifterbant 
In the 1960s, G.D. van der Heide, of what was then the 
RIJP, the IJsselmeerpolders Development Authority, 
began research into the area. In the 1970s, the project 
was taken over by J.D. van der Waals of the former 
BAI, Biological-Archaeological Institute of the Uni-
versity of Groningen, now the Groningen Institute of 
Archaeology. Two river-dune excavations were carried 
out by the University of Michigan (Ann Arbor) and the 
University of Wisconsin (Madison), led by R. Whallon 
and T.D. Price. 
 Nine Neolithic sites were identified on the levees. 
Two of the sites have been extensively studied. Other 
sites have been examined in trial excavations and by 
means of test pits. The majority of the pottery finds 
come from sites S2 and S3. S2 is located on the large 
levee along the main creek consisting of compact rip-
ened clay with the culture layer defined by a dark col-
our. A burial site with nine skeletons was found in the 
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settlement. At the S3 site, located on a lower levee 
where a number of creeks intersect, the remains of 
posts and postholes have been found in addition to the 
archaeological artefacts, and hearths made of more or 
less fired clay slabs. The finds were recorded three-
dimensionally so that the information can be combined 
with information from site plans to provide insight into 
the use of space within the site and the nature of the 
occupation. The soil was wet-sieved for botanical and 
zoological research, and for small finds such as beads 
and flint splinters. 
 In addition to the settlement finds on the levees, 
finds were made on five river dunes. However, at these 
sites the Neolithic and Mesolithic remains are mixed. 
In terms of structures, only the Mesolithic hearths and 
the graves with skeletal remains are distinct. Due to 
the rate at which skeletons disintegrate in sandy soil, 
these must date from the younger period. Dates from 
the hearths (5300–5100 BC) should not be automati-
cally attributed to the pottery. When dated, charred 
food remains proved to be from a much later period 
(4300–4000 BC). This, however, does not exclude the 
possibility of the presence of pottery from an earlier 
stage. However, according to the stratigraphy at site 
S61, pottery associated with habitation from the earlier 
period is unlikely.  
 
Scatter of the finds within the settlements 
Large amounts of pottery were found at the levee sites. 
Some 18,000 sherds were collected at S3, originating 
from 900–1,000 pots. The habitation layer was so 
complex that it was not possible to make scatter maps 
for the different phases. Deeper levels had a layered 
structure, which means that the levee must have 
flooded frequently. Few finds were made there, due to 
rapid sedimentation and/or less dense habitation. In 
places, the surface had been raised with reeds and 
bundles of vegetation. This could have been done to 
provide insulation against damp. Initially, this site was 
probably used occasionally – and for relatively short 
periods – for fishing or hunting. The scatter of charred 
cereal grains indicates that cereal crops were processed 
or prepared from the time of the earliest habitation 
onward. The upper section of the culture layer is more 
homogeneous; habitation was denser and had taken on 
a more permanent character.  
 S3 can be divided into a southern subsite and a 
northern subsite. In the southern subsite, a configura-
tion of posts and postholes indicates a rectangular hut 
with a central hearth. The hut and hearth appear to 
have been repaired more than once, when the inhabi-
tants returned from a winter location. They may have 
left some of the pottery there to use on their return. 

Other pottery may have been taken with them as they 
moved around. Large sherds and pot bases were found 
in trampled areas, but also seem to have found their 
way into the areas protected by the hut walls. Many 
small sherds were found to the east and west of the 
central hearth and outside the rectangle of posts, indi-
cating trampling and dumping around the hearth and/or 
trampling outside the hut. Outside the permanent hut, 
there is also evidence of activity around hearths that 
were not renewed. The northern section of the site 
probably contains a second, comparable unit that has 
only been partly excavated. 
 Sherds from individual pots were found scattered 
over areas of up to 30 metres. From a vertical perspec-
tive, the difference in levels can be as much as 40 cm, 
and sherds from the same pot have been found in the 
uppermost as well as the lowermost layer. This should 
be taken into account when dating a particular layer of 
a settlement. The vertical displacement of pottery and 
bones is different to that of stone and flints. The 
composition and quantities of all the finds – together 
with the general lay-out of the site – indicates that this 
was a base settlement. 
 At site S2 on the large levee, three concentrations 
of finds can be distinguished, with a series of graves in 
the northern and middle locations. It is still not clear 
whether the burials were contemporary or from an 
earlier period. The number of sherds (7,000, i.e. 
approx. 300 individual pots) points to the existence of 
a base camp. There are no posts, postholes or hearths. 
The number of bone finds was also considerably 
smaller. This is probably due to the different preserva-
tion conditions at this levee, among other things. 
 At the river-dune sites, the sherds were situated 
between a large amount of flints, most of which date 
from the preceding Mesolithic period. This means that 
these sites remained attractive for occupation for many 
centuries. However, the number of sherds found was 
so low as to indicate that the dunes were only used for 
special purpose camps during the later periods.  
 
The pottery 
The large quantity of sherds found at the S3 levee site 
has been determinative for the characterizing of the 
pottery. A quantitative analysis of rim sherds and 
decorated sherds is presented here. The style of the 
pottery from the other levees is similar to that from S3. 
The vessels have a characteristic S-shaped profile and 
a point or knob base. Some pots also have round bases, 
but these are difficult to identify from the sherds. 
Variations on this basic shape were also found. Bowls 
with a slightly curved profile are rare. Although 90% 
of the body sherds are undecorated, the number of 



SUMMARY 

 161

individual pots without decoration is between 26 and 
32%. The minimal decoration consists of one and 
sometimes several rows of impressions on the neck or 
shoulder, one or more rows of impressions on the in-
side of the pot below the rim, or a row of impressions 
on the outside of the pot below the rim. Often, the 
neck/shoulder and the rim are decorated. The most 
common types of impressions are long, drop-shaped 
impressions formed by pressing a reed or stalk of grass 
obliquely into the clay. Less common is body decora-
tion consisting of impressions all over the surface or 
roughening, which can be combined with an undeco-
rated neck and decorated rim.  
 The pottery has been made using the coiling tech-
nique. Most common is thick-walled pottery with a 
wall thickness of approximately 10 mm, with a temper 
of rough organic material mixed with varying amounts 
of grit and/or sand. The organic material often consists 
of the crushed stalks of grass and other plants. Finer 
material is also used, for example ash or powdered 
charcoal. Less common is a temper made only of grit, 
crushed quartz or sand. The bodies of the vessels are 
simply finished by smoothing to various degrees, or 
polishing. 
 The frequent occurrence of charred food remains 
and soot on the vessel walls indicate that the vessels 
were used mainly for cooking. The volume of the ves-
sels varies from less than 1 litre to more than 15 litres. 
Small pots are rare. The ‘standard’-size of cooking 
vessel, between 1 and 5 litres, is most common, but 
larger vessels of between 10 and 15 litres are no ex-
ception. The larger pots were probably used for cele-
brations or preserving food. They may also have been 
used as storage vessels. The various types of pot have 
different wall thicknesses and decoration, and were 
made using different types of temper. It does not ap-
pear, therefore, that the vessels were produced accord-
ing to a standard method. The few bowls probably had 
another use. Repair holes in a pot are an indication that 
it was re-used.  
 The differentiation within settlement S3 was stud-
ied. The surface decoration is clearly a later feature, 
occurring mainly in the uppermost layer and in the 
younger occupation layer that has redeposited into the 
bed of the creek. Decoration in the form of a row of 
impressions under the outer rim appears to be a later 
trend. The occasional perforated knobs occur mainly in 
the upper section of the vessels, while special decora-
tion and brushmarks occur mainly in the lower section. 
Pottery in the lower layer generally has thinner walls. 
This is combined with a slight preference for temper 
made from fine organic material and grit or sand. 
 Generally speaking, the features of the pottery 

from the river dunes differ in several respects from that 
found in the levees. The vessels found at the dune sites 
have a thinner wall thickness and a more refined finish. 
The characteristic decoration of the levee pottery, and 
of the thick-walled pottery made with organic temper, 
is not wholly absent but, relatively speaking, is far less 
common. Decoration in the form of impressions on the 
rim occurs more frequently, but decoration on the 
inside of the rim is less common. This could be ex-
plained by differences in date, site function and tradi-
tion. The surface decoration, a feature of the later 
phase at site S3, only occurs in dune site S22–23. This 
supports the argument for a later date for that site. 
 Although the pottery is basically uniform in shape, 
it varies in terms of material, technique, finish and 
decoration. External influences are present in the pot-
tery from the Swifterbant sites, for example, the few 
perforated and nose-shaped knobs, and perhaps the 
bowls that may be associated with the Rössen-
Bischeim pottery tradition. Several carinated pot pro-
files and a single pinched fingerprint on the shoulder 
of some pots are consistent with this. 
 
Technological research 
Some thirty thin sections from sherds as well from 
clay samples were examined under the microscope and 
an X-ray diffraction analysis was carried out. A sample 
of twenty sherds was also chemically analysed. Dia-
tom analysis was carried out on four sherds. Thermal 
colour testing was also used to determine the firing 
temperature.  
 Four types of temper can be distinguished: temper 
of mainly organic material (more than 60%), mixed 
temper (30–60% organic material), temper of mainly 
grit and/or sand (less than 30% organic material) and 
temper consisting only of sand and/or grit. Chamotte 
and/or ‘clay balls’ were sometimes visible. Different 
types of clay were used. The pottery was probably 
fired for a short period of time in an open fire, with the 
temperature not exceeding 600 °C. 
 Local clay was used, particularly for the levee 
pottery. This is an additional indication that the settle-
ment functioned as a base camp. The choice of temper 
depended on the intended use of the vessel and the 
availability of raw materials. For pottery produced on 
site, organic material must have been a more obvious 
choice for temper than crushed rock. Rock does not 
occur naturally in the area, which means that either the 
pot itself or the rock used for the temper came from 
elsewhere.  
 The composition of the clay in some of the sherds 
examined was so unusual that it must have originated 
outside the region, either in the neighbouring higher 
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Pleistocene grounds or elsewhere in the Holocene 
sedimentation area. Vessels probably imported from 
other locations in the IJsselmeer basin and those from 
the coastal area are difficult to identify because the 
clay used in their production will not be demonstrably 
different from the clay in the Swifterbant area.  
 Pottery produced from non-local clay is usually of 
a different type and better quality than the pottery that 
typically occurred at the levee sites. The difference in 
quality is due to the fact that the temper contained little 
or no coarse organic material. Non-local clay occurred 
more frequently at the river-dune sites. This means that 
the river-dune sites imported more pottery from out-
side the area and used relatively little pottery from the 
local area. This underlines the fact that the dune sites 
had a fundamentally different position in the settle-
ment system. These differences in the pottery can also 
be explained by a difference in age. The earlier pottery 
of the dune sites with no equivalent in S3 may date 
from a period with an insufficient development of the 
clay levees, at that time not yet suitable for habitation. 
The question is whether the levee pottery can be con-
sidered representative of the Swifterbant culture as a 
whole, or whether it reflects some adaptation to local 
circumstances. From a technical point of view at least, 
the latter option is supported by the frequent use of 
grass and reeds as temper and as instruments for mak-
ing impressions in the clay. 
 
The Swifterbant culture in the Netherlands 
The Swifterbant culture is mainly found in coastal and 
river areas. The Pleistocene sandy soils have as yet 
only yielded up some material finds. Three periods can 
be distinguished: an early period (5100/5000–4600 
BC), a middle period (4600–3900/3800 BC) and a late 
period (3900/3800–3400 BC). In the IJsselmeer basin, 
finds from the early period originate from the Hoge 
Vaart site in Flevoland. Settlements from the early 
period may be present on the Swifterbant river-dune 
sites, but there are no datings to support this. In the 
Rhine-Maas area, finds from this period have been 
made at Hardinxveld-Giessendam, where pottery pro-
duction began around 5000 BC, but is certainly not 
older than 5100 BC. Clear southern ‘connections’ are 
present in the form of Blicquy pottery.  
 The oldest type of vessel from the Swifterbant 
culture is the S-shaped pot, sometimes decorated with 
a row of impressions on top of the rim. The rare nose-
shaped knobs and pinched impressions on the shoulder 
may also belong to this category. Point or knob bases 
belong to this type of pottery, and round bases may 
also have been used. The walls are not very thick, and 
the temper consists mainly of grit.  

 The middle period is represented in the IJsselmeer 
area (Swifterbant area and the North-East Polder, P14), 
and in the Rhine-Maas area at Hazendonk, Brandwijk 
and Bergschenhoek. Pots dating from this period are 
mostly decorated with one or more rows of impres-
sions on the neck/shoulder, and/or a row inside the rim, 
sometimes with impressions on the rim itself. The 
walls are slightly thicker, and large amounts of organic 
material are used in the temper. Towards the end of the 
levee occupation at Swifterbant, around 4000 BC, 
pottery was decorated all over the surface with impres-
sions or roughening. The interior was highly smoothed, 
and quartz and grit were used in the temper. This can 
be seen as an indication of contacts with southern cul-
tures, since these features are also characteristic of the 
Hazendonk group and southern Swifterbant culture. 
The transition to this style is evident at Swifterbant in 
Flevoland, as well as in the Rhine-Maas area. However, 
the environment in Flevoland became too wet for habi-
tation and the style only developed further in the 
Rhine-Maas area. A new culture group, Hazendonk 3, 
developed there in the late period in which features of 
the Michelsberg culture and the Swifterbant culture 
were combined. In both geographic and cultural terms, 
the Vlaardingen group succeeded this group. 
 Sites from the late period, such as Schokkerhaven, 
are rare. The pottery is characterised by minimal 
decoration and the vessels have a more carinated pro-
file. A new feature is the funnel-shaped neck which 
was the precursor of the Funnel Beaker (TRB) culture. 
The sherd of Weerdingen, found in the sandy soils of 
Drenthe, is consistent with this. The Wetsingermaar 
site in Groningen is a recently discovered site consist-
ing of a sandy elevation under Holocene sedimentation. 
Sherds found at this site are indistinct, but date from 
the late Swifterbant or early Funnel Beaker period 
from approximately 3500–3400 BC. During this pe-
riod, the Swifterbant levees became virtually 
uninhabitable, and were at best suitable for special 
seasonal activities. Communities had to move onto 
higher dunes or to another area. 
 
Pottery of neighbouring cultures 
Apart from the sedentary farming communities of the 
Linear Pottery and Rössen settlements, there were also 
groups descended from nomadic Mesolithic hunter-
gatherer groups. As a result of cultural exchange, they 
gradually adopted a (semi-)sedentary way of life partly 
based on agriculture. All these groups produced pot-
tery with an individual style, but also with common 
features such as the point or knob base. The common 
features suggest contact or ‘ethnic’ relationships be-
tween the groups. This pottery occurs in the Ertebølle 
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culture in Denmark, at Ellerbek/Rosenhof and Hüde on 
the Lake Dümmer in North Germany, and further east 
in the river and lake areas of northern Poland and Rus-
sia. ‘Ceramic Mesolithic’ pottery has been found in 
Belgium at rare sites, including Weelde Paardsdrank 
and Doel ‘Deurganckdok’, of which that of Doel ‘De-
urganckdok’ is comparable to early Swifterbant pot-
tery. Swifterbant pottery also shows similarities with 
Roucadour pottery, a Meso-Neolithic culture in 
Southwestern France situated inland next to the Car-
dium communities on the Atlantic coast. 
 The idea of producing pottery may have been com-
municated from the Linear Pottery culture. However, 
the very different shape, decoration and production 
method point to independent development. The pro-
duction method is probably based on basketry and is 
completely different to Linear Pottery. The S-shaped 
vessels with point bases differ from the range of 
shapes used in the Linear Pottery culture and its suc-
cessors. This may be inherent to the production 
method, but may also be just a ‘symbol’. Point-base 
vessels appear to be the best shape for transporting in a 
logboat. Apart from the La Hoguette pottery, and in 
contrast to the rich decoration of Linear Pottery, the 
‘choice’ was made in favour of no decoration at all, or 
minimal decoration in the form of several rows of 
impressions on the body or rim. This may be related to 
the decorative bands in basketry, and may have a sym-
bolic meaning as well.  
 Swifterbant pottery is a regional variant that appar-
ently combines features of Ertebølle with some from 
Rössen-Bischheim pottery. The pottery of the Erte-
bølle culture is characterised by the same type of 
point-base vessel with minimal decoration in the form 
of impressions on the rim, and is also made of clay 
coils. However, pottery with particular decoration was 
also used. in this culture. The following features possi-
bly derive from Rössen-Bischheim ware: better quality 
and polished pottery with impressions on the rim, the 
single ‘pinched’ fingerprints on the shoulder and the 
appliqués. The row of impressions on the shoulder 
occurs in both cultures. The idea of introducing deco-
ration under the rim is also present in the Rössen cul-
ture, and is even a common feature of bowls. The 
question is whether the introduction of this simple 
form of decoration required an external influence or 
whether, as mentioned above, this idea evolved spon-
taneously within the culture. The influence of the 
Michelsberg culture extended to the area south of the 
main rivers.  
 At the Hüde I site on the Dümmer in North Ger-
many, a ‘Hüde-Swifterbant horizon’ has been distin-

guished with characteristic point-base vessels and 
decorative impressions on the rim. However, the situa-
tion there is very complicated due to the diffuse strati-
graphy with remains of different cultures, which 
means that this pottery cannot be distinguished in 
stratigraphic terms from the Rössen, Bischheim and 
Funnel Beaker pottery. The characteristic decoration 
from the Swifterbant levees and the characteristic tem-
per of organic material occur very rarely. Other similar 
sites in northern Germany include Rosenhof and Ham-
burg-Boberg. At the latter site, amid Rössen and Erte-
bølle finds, surface decoration has been discovered 
that is reminiscent of sherds from late-period Swifter-
bant sites.  
 In Denmark and northern Germany, the cultures 
were evolving towards the Funnel Beaker culture. It is 
not possible to trace the successor of the groups from 
Flevoland. It is nevertheless a fact that pottery from 
more southerly sites has more features that are consis-
tent with contact with the Michelsberg, and that the 
Hazendonk 3 and Vlaardingen cultures evolved there. 
To the north of Flevoland, there are incidental indica-
tions that Swifterbant pottery was evolving towards 
the Funnel Beaker culture. Finds from this period are 
so rare in the sandy soils of Drenthe that the question 
remains as to precisely what happened before the more 
developed West Group of the Funnel Beaker culture 
appeared.  
 
Conclusion 
Most of the pottery of the hunter-gatherer communities 
that adopted an agrarian and/or more sedentary way of 
life was used for cooking. Eating patterns must have 
been transformed by the introduction of agricultural 
crops and by cooking in pottery vessels. When food is 
cooked, fats and other nutrients in the food are retained 
and the food is more digestible. It was now possible to 
use a wider range of food sources. Pottery can also be 
used for the preservation of food. Another advantage is 
that pottery vessels were better for storing foodstuffs. 
Once communities had made the transition to a more 
sedentary way of life, and began to use pottery for a 
variety of purposes, more flat-based vessels were pro-
duced, possibly because there were now more flat 
surfaces in houses, which meant that point-base ves-
sels were impractical. However, point-base vessels 
were still found in some cultures, such as the Michels-
berg culture. It is possible that the idea that vessels 
with point bases were easier for transport by logboat 
was transmitted from the hunter-gatherer period.  
 

translated by the Language Centre RUG
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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; 
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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. 
 
 




