
Besmeten aardewerk 

In de IJzertijd werd er besmeten aardewerk gebruikt.  

Theorie: 

Archeologen  (van het Instituut voor Prehistorie in Leiden) weten wel wat over het percentage besmeten 

aardewerk in de IJzertijd. 

Het loopt op van vrijwel niets aan het begin van de ijzertijd tot 50 à 60 % in de midden IJzertijd en loopt 

weer af  tot minder dan 20 % in de romeinse tijd. 

Het lijkt dus een modeverschijnsel te zijn. 

Dat wil niet zeggen dat het besmeten aardewerk niet aan specifieke functies gekoppeld is geweest.. 

De beste relatie is waarneembaar met de hoogte van het aardewerk:  

Het zijn voornamelijk hoge vormen die besmeten zijn. Met uitzondering van eenvoudige open schalen en 

kommen. We nemen aan, dat de meeste hoge potten voorraad- en kookpotten voorstellen. Het verschil 

ertussen is niet geheel duidelijk. 

Uit de praktijk: 

Anneke Boonstra heeft in het Prehistorisch Museum Eindhoven (nu EindhovenMuseum geheten) heel wat 

potten besmeten. 

Voordelen: 

1. Grote potten, vooral vol met eten of voorraad, zijn zwaar. Kunnen makkelijk uit de handen glijden. 

Dus het is handig om die te besmijten, want dan is de buitenkant veel onregelmatiger, zodat de potten 

niet makkelijk uit de handen kunnen glijden. 

2. De onderste helft van de pot besmijten kost veel minder tijd bij de afwerking. Je maakt een papje van 

klei en gooit (smijt) of duwt het met de vingertoppen beetje bij beetje tegen de onderkant van de pot 

aan. 

3. Doordat de oppervlakte onregelmatig hobbelig is, is de totale oppervlakte groter.  Als je gaat koken is 

de inhoud sneller aan de kook. 

Ik denk, dat de vrouwen (die maakten waarschijnlijk altijd de potten, dat zie je n.l. nu nog bij alle 

natuurvolkeren) deze voordelen al snel door hadden, en daarom liever de potten besmeten. 

Waarom het besmijten aan het einde van de ijzertijd weer een stuk minder werd, weet ik niet. 

Wie er theorieën over heeft, kan dat melden bij contact op de3 site 

 

 

Hieronder een pot, een nagemaakte vorm uit de midden-ijzertijd. Licht, maar genoeg besmeten om een 

stroef oppervlak te hebben. 



     

Hieronder een praktische vorm voor schoolgroepen om te dragen. 

 

ANNEKE BOONSTRA 

 


