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Functie van ck aspotten

UIT DE WERKGROEPEN
UE "GORINCHEMSE ASPOTl'EN"
Peter wm /Jout

Inleiding

Tijdens mijn speurtochten in de jaren zeventig naar archeologisch materiaal
in de omgeving van Arkel, werd ik geconfronteerd met een aardewerken
pot die ik toen niet kon determineren
(alb. 1). De pot is door de heer B. van
der l loevcn gevonden omstreeks 1972
bij de aanleg van een mestafdrijving
achter de boerderij langs de
Rietvcldscdijk hij Arkel. Onlangs werd
de7e pot voor bestudering/determinatie
aangeboden aan T. Koorevaar. In eerste
instantie zou men door de eivorm en
het ontbreken van een standvlak denken
te maken te hebben met een middel
eeuwse pot. Badorf of Pingsdorf.
Bij nadere bestudering van o.a. het bak
sel en de resten loodglazuur blijkt de pot
1\fh I A.,por 11ir A1*d. 1m11d gl'r,Hm.1·rm- veel jonger gedateerd te moelen worden.
,·,•n/J. se/wal/: -1 rl'/.:c11i11g T Koom·a,ir
Door opgravingen en loevalsvondsten
in Gorinchem weten we nu dat wc te
maken hebben met potten die in de I Xe eeuw als aspot bij de open haard
wi:rden ingegraven.

Het open haardvuur was in huis oven.lag doorlopend aan en diende behalve
als warmtebron ook als kookplaats en (s' avonds) als lichtbron. Hierdoor
was het gevaar van brand aanwezig.
Om dit te voorkomen narn men ver
schi llcnde veiligheidsmaatregelen.
Na de avond bij het haardvuur
gezeten te hebben. werden voor het
slapen gaan Je laatste brandende
0
0
restanten hout en/of turf afgedekt
door een vuurstolp van metaal of
aardewerk.
Een andere mogelijkheid was om
de vuurrestanten in de ingegraven
pot te schuiven. Vaak bestond ,i:o'n
stookplaats uit een plavuizen vloer. ,\.fT>. 2 l'/arnis die is gelm1ikr 1·1111r c,·1111.1J1111,
Bij een verbouwing in de jaren
sch,111I J:./, 1ek1•11i11g /~ 1·t111 Ht111t
zeventig van de boerderij aan de
Graafdijk-Oost 17 te Molenaarsgraaf. Wl'r<l een halve plavuis (afb. 2) met
een ronde uitsparing gevonden. Onder deLe plavuis heeft een aspot geze
ten. Het geheel werd dan afgcsloti:n met een deksel.
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De 'Gorinchemsc aspotten'
Voor aspollen werden meestal (oude) voorraadpotten gebruik. Vaak wari:n
hel afoedankte l)Oltcn mei afgebroken oren. scheuren of een gat in de
bodem, enz.
Deze werden in heel Nederland regelmatig gevonden. ook in Gorinchem.
Naast Jczc pollen werden er in Gorinchem ook pollen gevonden die er
speciaal voor gemaakt waren.
Kenmerkend is dat LC geen standvlak bezitten. Deze is immers niet nodig
omdat deze pollen werden ingegraven. De Gorinchcmsc aspotten zijn op
de draaisd1ijr vervaardigd en heslaan uit een rood-bruin bakkende klei die
gemagcrd is met zand.
Bij een aantal pollen 7.ijn aan de hinncnzijdc nog aangekoekte of aangekit
tc zand- en houtskoolrestanten Lichtbaar.
Tot nu loc zijn er twee maten aangetroffen. De kleine eivormige potten met
een hoogte van ca. 20 cm en een breedte van cveni:cns ongeveer 20 cm
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(zie atb. 1). Daarnaast zijn er de grotere kogel-eivormige met een hoogte
van 40 cm en een breedte van 32 tot ..io cm (afb.3a en 3b).
Dat ck pollen voorkomen in verschillende vaste maten is niet zo verwon
derlijk. Men werkte met vaste hoeveelheden klei. een zogenaamde "worp".
Uit een worp kan, afhankelijk van het soort aan.lewcrk. een bepaalcJ aantal
van het stuksgocd gemaakt worden. De prijs werd door de aardewerkhan
del per worp vastgesteld. De pollendraaier werd bel.mld voor het aantal
worpen. In de literatuur wordt als grootste maal voor gcbruiksaan.lcwerk
een "l weeworpsc pot" genoemd.
De hier be:-.chrevcn pollen zijn geheel ongcgla.wun.1 met uit.wndcring van
een exemplaar dat in hel bc1:i1 is van hel Gorinchem:-. museum die aan de
binnen1..ijuc geheel gegla1.uurd is.
Waarsd,ijnlijk hebben wc hier te niaf..cn mei een luxe aspot die door het
glazuur goed schoon te maken was. Wel 1.icn wc vaak op de huik "spal
gla1.uur" dat afkomstig is van ander hakgocd uit de oven, zoais bijvoor
beeld op de Arkelse aspot.
De onderste helft is bij de grote polle n aan de binnenkant "uitgeschaafd ".
Deze correctie van de wanddikte was nodig om hel ontslaan van spanning
tijdens het bakproces te voorkomen. Opvallend 1.ijn bij deze potten de
vinger- of knokkelafdrukken in de bodempartij aan c.lc binnenzijde.
Waarschijnlijk is de hodem in een mal vervaan.ligc.1.
Bij de kleine pollen is zowel de buiten- als de binnenkant geschaafd. De
kleine pollen hebben aan de binnenkant van ck rand een dcksclgcul. Bij tic
grote pollen is de ranuafwerking aan de bovenkant vlak.
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Nabeschouwing
Dat er in Gorinchem aspotten als c.leze
vervaardigd werc.len, is niet zo bijzonder.
De pollendraaiers hadden hier al èen ruime
ervaring met het maken van grote pnllcn. De
grote potten, de zogenaamde pijpcnpollen.
werc.lcn gebruikt om c.le ongebaf..1-cn pijpen te
beschermen tijdens het bakken en hij het transport
naar de pottenbakker. De gevonc.len aspollen vertonen
voor wat vorm en haf..scl betreft c.lc1:clfdc kenmerken als deze pijpenpotten
uit c.lc l 8e eeuw.
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