
18. Aardewerk

Je vindt het vast heel leuk om met klei te boetseren. Vroeger was dit

echt geen speelgoed, maar materiaal om allerlei dagelijkse voorwerpen

van te maken. Eerst alleen beeldjes van dieren en mensen voor gods-

dienstige doeleinden. Al snel ontdekte men dat je van klei ook potten,

kommen en bekers kon maken. Die werden in de zon gedroogd. Met de

vinger of een stokje kon je in de natte klei eerst nog mooie versierin-

gen maken. Door voedsel in de potten te koken ontdekte men dat je

klei kon bakken. Gebakken klei werd aardewerk genoemd. De makers

ervan werden pottenbakkers genoemd. Hun werk was zwaar en kwam

heel precies. Eerst moest je goede klei zoeken: niet te nat of te

droog, met niet teveel steentjes erin. De potten werden met de hand

gevormd door een grote zware klomp klei uit te hollen. De potten wer-

den steeds mooier en steeds meer gebruikt bij het eten en drinken,

maar ook voor opslag. Voedsel bedierf erg snel, want er waren toen

nog geen koelkasten of vriezers. Wel ontdekte men dat het in een

grot, of een ruimte onder de grond, koeler was. Men maakte een kel-

der door op een groot gat in de grond een passende steen te leggen.

Gedroogde vruchten en bonen bleven zo heel lang goed. Ook voor wijn

was het een ideale opslagplaats. De Grieken maakten hiervoor speciale

kruiken (amforen) met een lange puntige bodem. Die konden dan diep

in de grond gestoken worden. De koelte van het zand hield de wijn

perfect op de juiste temperatuur. De Romeinen maakten amforen met

twee grote oren en een platte bodem. Bij sportwedstrijden kreeg de

winnaar een met heerlijke wijn gevulde amfoor. Daarop was een schil-

dering van de sportgodin Athene en één van de sport zelf. Hier komt

ons gebruik van de ‘sportcup’ vandaan. De ontwikkeling stond niet stil:

3000 jaar voor Christus werd de draaischijf uitgevonden. In de Bijbel

lezen we in Jeremia 18:3 over dit gebruik: ”Ik ging naar een werk-

plaats, waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk

was”. Het principe van deze schijf wordt nog steeds gebruikt. Het was

toen dus wel een heel knappe uitvinding.
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