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TERRA SIGILLATA GEVONDEN IN ROESELARE  

Jozef Goderis 

 
 
In drie bijdragen vertellen we het verhaal van het luxe-aardewerk uit de Romeinse tijd, het 
terra sigillata (TS) dat meermaals in de verschijningsvorm van schervenmateriaal in de 
artisanale nederzetting van Roeselare Haven (1986-1994) is opgedoken. Daarbij wordt de 
link met drie TS- productiecentra in Gallië gelegd. Deze centra bezochten we in de voorbije 
decennia. Uit interesse en omdat het TS-schervenmateriaal van Roeselare Haven er van 
afkomstig is. Roeselare, stad aan de Mandel met handelsconnecties tot diep in Gallië. 
 
 
 

1. Zuid-Gallië, het Graufesenque-aardewerk uit de streek van Millau (F) (Contagomagus) 

+ inleiding op terra sigillata. aflevering 1. 

2. Centraal-Gallië, scherven in centraal-Gallische techniek, uit de streek van Lezoux (F).     

aflevering 2 

3. Oost-Gallië, TS scherven uit Rheinzabern en Trier. aflevering 3 

 
 
Vondsten in Roeselare Haven, afkomstig 
van Millau uit de Romeinse tijd. 
 
Tijdens veldprospecties begin de jaren 1980 
en later in de opgravingen in de artisanale 
nederzetting van Roeselare Haven doken 
een aantal TS- scherven op. Onder meer 
dankzij de eerste vondsten werd toen beslist 
om over te gaan tot systematische 
opgravingen van deze terreinen. 
 
Uit Zuid-Gallië is het hier gevonden materi-
aal eerder gering in aantal, vergeleken met 
de andere vondsten met herkomst uit de 
andere twee pottenbakkers centra van terra 
sigilatta materiaal. We selecteren twee 
scherven, opgedoken tijdens deze 
opgravingen naast enkele kleinere minder 
determineerbare TS fragmenten.  
 
Uit waterput 1: scherf in Zuid Gallische 
techniek, type Drag 37. 
 
Uit waterput 4: Terra Sigillata import 
aardewerk [RH92-11-WPIV, TR/Z-W, foto 1]. 
 

We gaan dieper in op de vondst in de 
trechter van waterput 4 – V.O.B.o.W. 
opgraving Roeselare Haven 1992.  
 
Deze kom is vervaardigd uit roodbakkende 
klei, bedekt met een rode glanzende 
deklaag. Tijdens de eerste eeuw na Chr. 
monopoliseren de Zuid-Gallische ateliers 
van La Graufesenque (nu omgeving van 
Millau, Gorges-du-Tarn), de westerse markt. 
 
Deze belangrijke vondst komt uit de zuid-
westkant van de trechter bovenaan rond 
waterput 4. De onderkant van het kommetje 
ontbreekt. Daardoor is de stempel van de 
pottenbakker ook verdwenen. 
 
Datering en determinatie (met dank aan 
Marc Rogge - PAM Velzeke): 
 
Flavisch 2de helft van de eerste eeuw, 
Dragendorf 29. 
 
Een duidelijk voorbeeld van terra sigillata – 
import in onze regio. 
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Foto 1: groot fragment van een kommetje in terra sigillata (RH92-11-WP4, © scan KU Leuven – V.O.B.o.W.) 

 
Bovenfries: Metopenstijl (duidt op een vakverdeling van de decoratie, verwant aan de 
Dorische fries op Grieks beeldhouwwerk en - gebouwen). Afboording met een parelfries. 
 
Links: afbeelding van een     Midden: geïmbriceerde bladeren1    Rechts: honden jagend op 
       leeuw, zon en hert                   horizontaal geplaatst.                          hazen.  
 
Onderfries: De versiering buigt mee met de afronding naar de onderkant van de kom toe. 
 
Links: Wingerdranken           Midden: een vogel geplaatst binnen    Rechts: een eend 
                                                           en buiten het medaillon 

 
                                                           
1 Geïmbriceerde bladeren, worden zo genoemd in analogie met de imbrices of bovenpannen op 

Romeinse gebouwen. Het gaat dus om bladeren afgebeeld in laag reliëf. 
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De naam terra sigillata 
 
Terra Sigillata behoort tot het meest 
herkenbare aardewerk uit de Romeinse tijd. 
Als Latijnse term betekent het letterlijk 
“gestempelde aarde”. Maar, daarbij ligt 
mogelijk ook meteen de belangrijkste 
misvatting rond dit type waar. De benaming 
terra sigillata dekt namelijk niet de archeo-
logische lading. Binnen de archeologische 
definiëring van dit ensemble van Romeins 
aardewerk staat namelijk  in de eerste plaats 
de productietechniek centraal. Waardoor 
men meestal dit type aardewerk omschrijft 
als: rood glanzend al dan niet in reliëf 
bedrukt met motieven en figuratieve scènes.  
 
De effectieve benaming is er pas weten-
schappelijk/academisch in de 19de eeuw 
opgeplakt. Daarvoor gebruikten ze een 
bestaande term die een deel van het dit type 
Romeins aardewerk (namelijk enkel het rode 
glanzende aardewerk dat bedrukt was) vrij 
goed uiterlijk beschreef. Voordat terra 
sigillata een archeologische term werd ter 
definiëring van Romeins aardewerk, kende 
het een andere geschiedenis.  
 
Het was namelijk de benaming voor 
aardewerk in de zestiende en vooral 
zeventiende eeuw  dat in West Europa 
circuleerde. Het werd gemaakt van rode 
aarde, had een stempel, en het werd 
geneeskrachtige eigenschappen toegedicht. 
Dat laatste gaat terug op een lange traditie 
dat min of meer aanvangt rond 500 v. Chr. 
op het Griekse eiland Lemnos. Daar werd 
namelijk rode aarde gedolven dat als 
geneesmiddel aangewend werd. Heel 
praktisch werd het in aangestampte plaquet-
tes verdeeld waarop een stempel van 
goedkeuring en authenticiteit aangebracht 
werd. Het gebruik bleef in leven en via de 
Ottomanen kwam het Europa binnen.  
 
Daarom vervaardigde men deze zestiende-
zeventiende eeuwse potten met gelijk-
aardige rode aarde afkomstig uit verschil-
lende Europese locaties, en werden de 
creaties gezien als geneeskrachtig. Puur 
vanwege hun uiterlijke gelijkenis met het 
door archeologen opgegraven Romeinse 

aardewerk, werd de benaming overgenomen 
voor wat we vandaag in het algemeen 
kennen als de terra sigillata uit de oudheid.  
 
 
Voorgeschiedenis 
 
De grote Gallische productiecentra van terra 
sigillata haalden de mosterd in Italië, die het 
op hun beurt overgewaaid zagen vanuit 
Klein-Azië en het Hellenistische Nabije 
Oosten. Het was voornamelijk in Arezzo 
(Arretum, Etrurië) waar de techniek en de 
uiteindelijk wijd verspreide Romeinse TS-
traditie haar definitieve vorm kreeg. Van 
daaruit, samen met de groei en de uitbouw 
van het Romeinse Rijk, ontwikkelden zich 
bloeiende productiecentra. Die evolueerden 
vanaf het begin van onze jaartelling (30-50 
n. Chr.) eerst in zuidelijk Gallië en later ook 
op andere plaatsen zoals in de 
Rijnprovincies.  
 
 
Productie 
 
Terra sigillata is een rode aardewerksoort 
met een gesinterde deklaag. De rode kleur 
komt onder andere voort uit het ijzergehalte 
van de klei. De gesinterde deklaag ontstaat 
doordat de bovenste laag van het aardewerk 
geleidelijk aan begint te verglazen. Daardoor 
wordt die deklaag ondoordringbaar en neemt 
ze geen vocht meer op. 
 
Deze deklaag bestaat niet uit glazuur, maar 
uit de fijnste deeltjes van de klei die bij de 
productie werden gebruikt. Door herhaalde 
spoeling van de klei komen de fijnste 
deeltjes als een dun vlies bovenaan op het 
water te liggen, waarna ze worden 
afgezonderd om uiteindelijk als deklaag te 
fungeren. Hoewel glazuur reeds in de 
Romeinse tijd bestond, meer als uit-
zondering dan als regel, is glazuur niet voor 
terra sigillata gebruikt geworden. 
 
Om TS van optimale kwaliteit te bekomen, 
hebben de Romeinse pottenbakkers een 
type oven gerealiseerd, gelijkwaardig aan de 
actuele elektrische oven, de oven met 
uitstraling of moffeloven. 
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Foto 2: moffeloven op schaal ½ in het archeologisch museum van Millau 
 

  Foto 3: gestapelde terra sigillata 



10 WAK 81 (2014) 

 

TS werd in een moffeloven gebakken, 
waarbij bak- en stookruimte van elkaar 
gescheiden zijn, dit in tegenstelling met de 
andere Romeinse ovens die voor andere 
doeleinden werden gebruikt. Buizen liepen 
doorheen de oven die de gassen en de rook 
afvoerden en toch tegelijk indirect warmte 
afgaven. Zodoende heerste er zowel tijdens 
het stoken als bij het afkoelen een 
zogenaamde oxiderende atmosfeer. Dat 
betekent dat het ijzer in de klei de kans krijgt 
om te oxideren, omdat er voldoende zuurstof 
in de oven aanwezig is. Door deze oxidatie 
ontstaat de typische rode kleur van dit soort 
aardewerk. 
 
Het principe van de moffeloven is eigenlijk 
eenvoudig: liever dan de keramiek direct te 
bakken in contact met de hete gassen van 
de stookkamer, gaan ze het te bakken 
aardewerk in contact brengen met 
trekbuizen, verticaal doorheen de oven 
opgesteld. De TS wordt onderaan geplaatst 
op onderpannen (tegulae). 
 
Zo is de warmte in de stookkamer meer 
regelmatig en meer verdeeld, want de 
temperatuur van 1050 °C is nodig om een 
zuurstofrijke atmosfeer te bewerkstelligen.De 
wijze van bakken heet oxyderend bakken en 
laat toe een homogene keramiek te 
verkrijgen met een rood oppervlak, 
verglaasd en glanzend. 
 
De site van het Graufesenque - aardewerk 
heeft een oventype opgeleverd, in het 
museum gereconstrueerd op schaal ½. De 
afmetingen zijn aanzienlijk: 7m lang met een 
inhoud van + 350 m³. 
 
Bij elke bakbeurt bevat de oven de productie 
van meerdere pottenbakkers. De kostprijzen 
werden op scherven gekrast, restanten van 
de productie. Zij verwijzen naar rekeningen 
van deze bakbeurten. De ontdekking van 
meerdere depots op de site hebben 
aangetoond dat elke bakbeurt verschillende 
duizenden producten bevatte. Misbaksels 
werden in een afvalput gedumpt. Ze waren 
ofwel te hoog gebakken of waren aaneen 
gekit. De producten verkleurden dan, tot 
bruin en zwart verbrand, en de mooie rode 
deklaag was dan uiteraard verdwenen. 

Deze baktechniek slorpte heel wat brandstof 
op: Men heeft uitgerekend dat één enkele 
bakbeurt 60 stèren hout vergde. 
 
Eerder dan eikenhout dat een korte vlam en 
een sterke lokale warmte in de oven teweeg 
brengt, gaf men de voorkeur aan 
pijnboomhout. Dit laatste had een positieve 
invloed op de verdeling van het vuur en zette 
de verticaal gerichte trekbuizen rood 
gloeiend. 
 

 

Foto 4: beeldje van pottenbakker uit het Museum van 
Millau. 

 
 
Hoe werden deze schotels gevormd en 
versierd? 
 
Ze werden op de draaischijf vervaardigd en 
werden dan in leerharde toestand in een 
vormschotel of moule of matrijs gedrukt. 
Nadat het voorwerp gedroogd en gekrompen 
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is, wordt het voorzichtig uit de matrijs 
gehaald om op de draaischijf voorzien te 
worden van een voet of standring. 
 
Versiering:  
 
- met barbotine of kleislib: met behulp van 
een spuit wordt natte klei opgelegd  

- met een rolstempel: men rolt met een 
schijfje waarop steeds weer hetzelfde motief 
wordt herhaald. (zie foto 1: afboording met 
een parelfries) 

- inkerven: men krast een versiering in met 
behulp van een mes of spatel  

- holle stempels: bv. een leeuwenkop op TS.  

 
Dit motief wordt afzonderlijk in een kleine 
matrijs gevormd en nadien met kleislib op de 
kom vastgekleefd. In aflevering 2 tonen we 

twee dergelijke voorbeelden met vondsten 
uit Roeselare Haven. 
 
Bij de productie van het aardewerk is het erg 
belangrijk dat voor de inbreng in de oven, 
voldoende tijd wordt voorzien om de klei 
intens te drogen. Anders explodeert de pot 
of beker, omdat het vocht onvoldoende kan 
ontsnappen. In Millau worden grote 
hoeveelheden misbaksels gevonden.  
 
Na het drogen mag het aardewerk nog niet 
direct in de moffeloven. Het voorwerp wordt 
nog  gepolijst en gedompeld in dunne 
kleislib. Zo bekomt men op het aardewerk 
nadien een mooi glanzende bovenlaag. 
Opdat de potten bij het stapelen niet aaneen 
zouden bakken worden ze nog even in het 
zand gedrukt. 

 
 
 

 

Foto 5: In Millau werden grote hoeveelheden misbaksels gevonden 
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Foto 6: de viaduct van Millau 
 

 
Millau 
 
De meesten kennen Millau mogelijk best van 
de enorme viaduct die sedert 2004 op het 
grondgebied van deze gemeente de vallei 
overspant over de rivier de Tarn. Minder 
verbindt men Millau met het Graufesanque 
aardewerk dat in de Romeinse periode hier 
werd vervaardigd. 
 
Millau is een plaats in Zuid-Frankrijk met 
ongeveer 21.000 inwoners en met een 
oppervlakte van 168 km². De gemeente ligt 
in het departement Aveyron en is de 
hoofdplaats van het arrondissement Millau. 
De plaats ligt in het nationaal park Grand 
Causses en aan samenvloeiing van de Tarn 
en de Dourbie. 
 
De viaduct van Millau werd onthuld in 
december 2004, ontworpen door de Franse 
ingenieur Michel Virlogeux en getekend door 
de Engelse architect Lord Norman Foster. 
 
Deze constructie overspant de vallei van de 
Tarn over een afstand van 2460m, 
opgehouden door 7 pijlers van 87m hoog. 
Hier bevindt zich de hoogste pijler ter wereld 
en reikt  het toppunt tot 343m. Voor de 
constructie van de viaduct was een 
studieronde nodig van 13 jaar en voor de 

eigenlijke opbouw had men 36 maanden van 
doen. 
 
Dank zij de aanleg van de viaduct van Millau 
werd de verbinding tussen Parijs en de 
Middellandse Zee veel korter over de 
autoroute A75. Jaarlijks rijden een miljoen 
bezoekers over de viaduct of komen ze de 
uitzonderlijke constructie bewonderen. Maar 
springen we nu weer even terug in de tijd 
naar het begin van onze tijdrekening. 
 
Sedert 30 na Chr. en verder gedurende twee 
eeuwen hebben Gallo-Romeinse 
pottenbakkers zich in Contagomagus 
(Millau) gevestigd en een gevarieerd 
ensemble geproduceerd van terra sigillata. 
Dit luxe –aardewerk als keuken – en 
tafelgerei werd bij miljoenen exemplaren 
vervaardigd in de keramiekateliers en door 
kooplieden over het ganse Romeinse Rijk 
verspreid. 
 
Geen wonder dat ook in de artisanale Gallo-
Romeinse nederzetting van Roeselare 
Haven  schervenmateriaal van dit luxe-
aardewerk werd aangetroffen. Voor wie in 
Zuid-Frankrijk in de buurt van Millau komt, 
zijn een blik op de enorme brug en een 
bezoek in de vallei aan het museum en de  
opgravingssite, zeker een aanrader. 
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Museum: Hotel de Pégayrolles – Place Foch  
12100 Millau. tel. 05 65 59 45 94. 
Opgraving: Site archéologique de la 
Graufesenque de Millau, Avenue Louis 
Balsan 12100 Millau. tel. 05.65.60.11.37. 
 

In de volgende twee afleveringen bekijken 
we de gevonden scherven op Roeselare 
Haven, in de Romeinse tijd afkomstig uit 
Centraal - Gallië (Lezoux) en Oost - Gallië 
(Rheinzabern en Trier). Hiervan is meer TS-
materiaal voor handen. 

 
Foto’s in dit artikel: Jozef Goderis, uitgezonderd foto 1 door Hendrik Hameeuw. 
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