
OVER TWEE TUITPOTTEN TN TEN AFVALKUIL

door Jan Tinmers

Èa* i idens het schoonnaken van een van cle twee kelders in
tK Nl # verbouw<le boerileri j De Brauwe Kei werden scherven
l$l Eël 

"."*.t.offen 
van een gegrazuurde pot van rood aarde-

ffi;; Itt "trr.r, breken afkonstig van een zogenaamde tuit-
pái--iriÀ. 1) <lie in de keldervloer ingenetselrl was on dienst
f. aoun".lt schrobpot. De pot was vastgezet met behulp van

t.ltonott"f, terwijl de rest van de keldervloer bestaat uit
bakstenen die zonder mortel op het gele zand Ii-ggen' Alleen

scherven van de bodem van tle pot en van tle zijtte die tegen de

r,rra ,rtn de kelrter zat' zíin overgebleven, de rest is verdwe-

,r.n ,r... alle waarschiinliikheid tijdens het leeghalen van de

t.ia..rai" iarenlang aiensi aeea als opslagplaats voor aard-

;;;;i;i "r, 
ïtt.. stàenkool. Gezien de beschadigingen net nane

a'a-ir de ontlerkant van tle pot kan gekonkludeerd worden dat de

fot .t alr,"..e iaren in gebruik was voordat hij als schrob-
pot $erd begraven.
iloe orrd is áeze pot nu? I{e verkeren in de gelukkige omstan-

áiórt.ia dat in 1ó8o te Nijmegen een soortgeliike pot werd

""isàt"off"" 
(1), tlie gedateerd werd in de tt'eede helft van

à. ïza" ..rrt. De breedte van de pot uit Niimegen bedraagt

;à,i ;*. De pot uit De Blauwe Kei is groter (breerlte ca' 33

".'). suia. pàtten zi5 aan de binnenzijde voorzien van lood-
glazuur. Aan de buitenzijtle is tlit -alleen 

hèt.geval rnet het

Ëo.,enste gedeelte rwaar bàvendien gele slibversiering is aan-

gebracht. Gezien tle overeenkomst tussen de twee potten liikt
tet gerechtvaardigd onze pot eveneens te.dateren in de twee-

ae frlrrt van de i?d. "e.,t, eventueel iets vroeger of later'
De bouw van De Blauwe Kei wordt in het algerneen geplaatst in
het jaar 7?34 t omdat muurankers in de topgevel dat iaaxtal
..rrgórrurr. Nu zeggen nuurankers in verband met het bouwiaar

oot""i"t alles, máar de vondst van de tuitpot maakt dit iaa-r-
tal toch een siuk zekerder. De tuitpot is dan waarschijnliik
te dateren in het eerste kwart vaÍr de 18de eeuw'
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fig. 2 tuitpot uit de afvslkuil in ile HaaA.

ToevalligerwiF werd er onlangs in Genert nog een tweêde tuit_pot aangetroffen, die qua vorn en versiering grote gelijkenisvertoont met de al genoenden (fig. 2). Alleàn het bovenstegedeelte is g€vonden en de breedte bedraagt ca. 26 cn. Dezetuitpotrof liever fragrnenten ervan, rnaaktei deel uit van eenveel groter aantal scherven die de heenkundekring onlangskreeg aangeboden van Willen Vos. Willen verzanelde de scher_ven uit het zand dat afkomstig was uit een sleuf die werk_nemers van de pNEM aan het graven waren in de Haag. Hij heeftalleen de Íneest in het oog springende scherven opgeraaptover een afstand van 2 à 3 neter. Het aantal scherven is àogroot dat Ínet zekerheid gesproken kan worden van eên afval_
\11] waar de sleuf blilkbaar dwars doorheen gegaan is. Hope_lijk rr'or dt ons in de toekonst de rnogelijkhàià geboden orn derest van de afvalput aan een nader onderáoek te onderwerpen.

li8, 1 tuitpot uit Dê Blaure Kêi.



IIet materiaal voor zover het nu voorhanden isr is te frag-
mentarisch orn het te reconstrueren en te daterenr naar het
Lijkt op het eerste gezicht materiaal uit de 18de eeuw' Een

ttóln aàntal scherven kan eventueel uit de 17de eeuw stan-
men. Behalve rood aardewerk komt ook steengoed voor uit Rae-
ren en het westerwald. verder vallen een tweetal pijpekoppen
op tlie getlateercl kunnen worden in 1?2O respektievelijk 175O

(2). Bovendien bevonden zich in het kistje Ínet scherven een

negental geglazuurde'kogels of knikkers. In een artikel over
ite opgraving bij de latijnse school werd dieper ingegaan op

dit Àoort voorwerpen (3), waarvan we de funktie tot op heden

niet definitief konden achterhalen. Dat het om echte kogels
gaat lijkt uitgesloten. Hoe zou zorn grote hoeveelheid ko-
lels irnmers terechtkornen in een beerput in de HaaS?

NOTEN:

(1) Van buisvuil tot nuÊeuctuk' catalogls Mj!Íeegs lluseus Co@dderie
van St. Jai, 19a1, cÀtalogusnume. 20.

(2) Voor dê nethode van date.ins ziê: F.H.li' I}iede.icb' PiiPerogie,
À.1Í.N. nonografie no. 2' Voorbulg 1975.

(3) J, Timels. De oDRravina bij de latiJnse schoor (4)' een schoen en

ander€ biJzondere vondsten' cemert6 Heen ir8. 2a, íu. 2' blz.41'
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