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V.O.B.o.W.-leden en WAK abonnees, indien wij niet beschikken over jullie e-mailadres, dan mogen
jullie ons dit steeds meedelen via leden@vobow.be.
Deze e-mailadressen zullen louter gebruikt worden om vlotter met jullie te kunnen communiceren
(korte berichten, excursies, uitnodigingen, betalingen en dergelijke meer). Deze e-mailadressen
zullen niet aan derden-organisaties doorgegeven worden en onder geen geding aangewend worden
voor commerciële doeleinden. Indien u niet langer wenst in het e-mailbestand van de V.O.B.o.W. of
WAK voor te komen, dan kan u ons dat eenvoudig verzoeken via leden@vobow.be.

voorpagina: Uitgeselecteerde terra sigillata – zo genaamde diagnostische – scherven uit
archeologische context KER82/47bis/5-6, opgegraven op de site Kerkhove-Kouter (foto depot RAMS,
H. Hameeuw)
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EEN TERRA SIGILLATA-FRAGMENT OPGEGRAVEN
TE KERKHOVE VAN EEN VERSIERDE KOM
AFKOMSTIG UIT HET SATTO-SATURNINUS-ATELIER
VAN CHÉMERY-LÈS-FAULQUEMONT
Marcel Danau
___________________________________________________________________

Tijdens het systematisch onderzoek doorheen al het archeologisch materiaal
opgegraven te Kerkhove-Kouter1 en bewaard in het RAMS te Waarmaarde, kwam een
opvallend versierd terra sigillata-fragment te voorschijn. Op het fragment van deze
Drag. 37 kom staat de vermelding "Ker.82/47bis/5-6": opgegraven in 1982, in sleuf
47bis, in gedefinieerde lagen 5 & 6.
Sleuf 47bis had een oppervlakte van
ongeveer 300m2 en bevond zich aan de
Romeinse havenkomstructuur ontdekt
aan de zuidoostkant van de kouter (De
Cock e.a. 1996, 35). Deze 23m brede
structuur uit de Flavische periode kan als
zwaaikom voor schepen gebruikt zijn (De
Beenhouwer 2005, 177). In deze sleuf
was laag 5/6 een sterk humeus
colluviumpakket, dat tot stand kwam na
het midden van de 2de eeuw, maar
materiaal bevat uit het midden van de 1ste
tot de tweede helft van de 3de eeuw (De
Cock e.a. 1996, 37 e.v.). Dat de gevonden
artefacten de volledige Romeinse aanwezigheidsperiode omvatten en niet
enkel de periode van de afzettingslagen 5
en 6, spruit vermoedelijk voort uit de
erosie van de nabijgelegen helling (De
Beenhouwer 2005, 177). Het collectienummer van het fragment is
RAMS00439. Samen met dit stuk troffen
de archeologen in sleuf 47bis, laag 5/6,

naast andere archaeologica, nog een
groot aantal terra sigillata-fragmenten
aan.

X

Het plan van de site (De Cock e.a. 1996, 34) en de
locatie van de sleuf 47bis (aangeduid met een X)

Dit zal artikel verschijnt ook in kleurenversie op de website van de V.O.B.o.W.
(http://vobow.be/home/wak.html)

1

In de literatuur staat deze site ook bekend als de Waarmaardse-Kouter, een zandleemrug die
ongeveer 5 m uitsteekt boven de alluvia van de Rijtgracht en de Schelde (De Beenhouwer 2005, 176).
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RAMS00439: A. Het fragment in kleur, B. radiance scaling visualisatie en C. voorstelling zonder kleur (shaded);
alle afbeeldingen gebaseerd op opnames met het Portable Light Dome systeem van de KU Leuven

Vrij snel kon de herkomst van dit fragment
achterhaald worden. De aanwezige afbeeldingen van de versiering op de scherf
leiden immers zonder twijfel naar het
pottenbakkersatelier van Satto en

Saturninus
mont.2

in

Chémery-lès-Faulque-

Chémery ligt in het Franse departement
Moselle dicht bij de Duitse grens en was

2

In het verdere verloop van dit artikel zal Chémery-lès-Faulquemont steeds afgekort worden tot
Chémery.
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in de Romeinse periode één van de
kleinere Oost-Gallische productiecentra.
De overgrote meerderheid van de daar
geproduceerde versierde terra sigillatakommen is afkomstig van het SattoSaturninus-atelier. Dat beide pottenbakkers samenwerkten kan opgemaakt
worden uit het feit dat op een aantal
kommen hun beider namen voorkomen
als een combinatie van stempel en
graffito (Delort 1953, 31 e.v.).
Het atelier begon zijn werkzaamheden in
Boucheporn, eveneens gelegen in het
departement Moselle, maar na een
beperkt aantal jaren werden de activiteiten rond 90 n.Chr. overgebracht
naar Chémery (Lutz 1970, 29). Het
exporteerde duizenden terra sigillata
producten, vooral versierde kommen en
in mindere mate ook borden. Interessant
is dat er ook een aantal Drag. 29 en

Collectienr.

Pottenbakker

Oorsprong

hybride Drag. 29/31 kommen vervaardigd
werden.
Aangezien deze modellen rond 90 n.Chr.
uit de handel verdwenen, moet men op
dat moment zeker reeds met de productie
begonnen zijn. In de tweede helft van de
tweede eeuw zou het pottenbakkersatelier Chémery verlaten hebben om zich
te vestigen in Mittelbronn aan de Duitse
grens. Kommen en borden voorzien van
de naam Satto werden daar nog geproduceerd tot 160-165 n.Chr. Aangezien het
bedrijf gedurende een periode van ten
minste 70 jaar activiteiten ontplooide,
mogen we er van uitgaan dat na de dood
van Satto en Saturninus het atelier verder
bleef werken onder hun namen (Hartley
en Dickinson 2011, Volume 8, 103).

Plaats atelier

Type

Datering

RAMS00463

Africanus ii

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 33

155 - 170 n.Chr.

RAMS00460

Albucius ii

Centraal-Gallië

Lezoux

Walters 80

145 - 175 n.Chr.

RAMS00464

Aprilis ii

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 18/31 of 31

145 - 175 n.Chr.

RAMS00441

Borillus i

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 31

145 - 175 n.Chr.

RAMS00475

Calvinus ii

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 27

130 - 165 n.Chr.

RAMS00455

Cintugnatus ii

Oost-Gallië

Chémery

Drag. 18/31

140 - 180 n.Chr.

RAMS00453

Ciriuna

Oost-Gallië

Trier, Heiligenberg, Rheinzabern

Curle 15

135 - 180 n.Chr.

RAMS00462

Cracuna i

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 27 of 33

130 - 155 n.Chr.

RAMS00466

Crobiso

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 27 of 33

135 - 165 n.Chr.

RAMS004683 Intincilo

Oost-Gallië

Argonnen

Drag. 31

140 - 200 n.Chr.

RAMS00465

Malledo

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 33

155 - 190 n.Chr.

RAMS00456

Maritumus

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 31

155 - 200 n.Chr.

RAMS00458

Romogillus

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 18/31

150 - 180 n.Chr.

RAMS00467

Sextus v

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 33

155 - 200 n.Chr.

RAMS00457

Sinturo

Centraal-Gallië

Les Martres-de-Veyre

Drag. 27

130 - 150 n.Chr.

RAMS00461

Tituro

Centraal-Gallië

Lezoux

Drag. 33

170 - 200 n.Chr.

RAMS00454

Tritus iii

Oost-Gallië

La Madeleine

Drag. 18/31

135 - 165 n.Chr.

Terra sigillata met naamstempels opgegraven in sleuf 47bis, laag 5/6

3

In sleuf 47bis, laag 5/6 werd slechts de helft van
de naamstempel van Intincilo gevonden. De
andere helft (RAMS00399 met de vermelding
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Ker79/32/k.6) werd reeds in 1979 opgegraven in
zone/sleuf 32.
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pygmee

Pan

sirene

spelende kinderen en druiventros

pelta

De figuurstempels zoals ze voorkomen in de catalogus van A. Lutz (Lutz 1970, 44 e.v.)

Zoals reeds vermeld, werden er in sleuf
47bis, laag 5/6, nog een groot aantal terra
sigillata-fragmenten aangetroffen. Zeventien ervan waren voorzien van een naamstempel. Na onderzoek bleek dat het
aardewerk van de 17 geïdentificeerde
pottenbakkers vervaardigd werd tussen
130 en 200 n.Chr., zie de tabel hierboven
(Hartley en Dickinson, Volume 1 tot 9). De
aanwezigheid in sleuf 47bis, laag 5/6, van
het in dit artikel bestudeerde fragment kan
dan ook als normaal beschouwd worden
en behoeft geen verdere studie.
De diameter van de rand van deze Drag.
37 (RAMS00439) bedraagt 24 cm. De
grootte van het fragment laat toe om de
versiering van deze kom bijna volledig te
reconstrueren. Al de aanwezige figuurstempels zijn immers terug te vinden in
L'atelier de Saturninus et de Satto à
Mittelbronn van A. Lutz. De stempels van
belang zijn de eierlijst (nr. O2), de pygmee
(nr. P30 - Osw. 700), Pan (nr. P32 - Osw.
710A), een sirene (nr. P34 - Osw. 860),
twee spelende kinderen (nrs. P48 en P49
- Osw. 495), de druiventros (nr. V41), de
pelta (een klein schild met halfronde
insnijding) (nr. G48), de ovalen (nr. G24),
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de versierde ruit (nr. G42) en het dubbele
blad (nr. V18). Bij een aantal nrs. wordt
eveneens verwezen naar de tekeningen,
zoals ze voorkomen in het referentiewerk
Index of Figure-types of Terra Sigillata
van Felix Oswald. Voor een compositie
met deze tekeningen zoals ze aangebracht werden op ons fragment
RAMS00439 zie de illustratie hierboven.

De in Chémery gevonden scherf (Delort 1953,117)
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Bovendien werd in Chémery tijdens
opgravingen in 1934 tot 1936 een kleine
scherf gevonden van een Drag. 37 die
hoogstwaarschijnlijk uit dezelfde vormschotel stamt als het in Kerkhove
gevonden fragment (Delort 1953, 5 en
117, zie hierboven). Men herkent duidelijk
de bokken-poten van Pan, de klauwen
van de sirene, alsook een deel van de
krans met peltas en ovalen boven de
krans met dubbele bladeren.
Alhoewel het Satto-Saturninus-atelier
duizenden versierde kommen geproduceerd heeft, zijn de aan deze pottenbakkers toegewezen vondsten in Vlaanderen eerder zeldzaam, zeker wanneer
het nog grotere bewaarde fragmenten
betreft. Kleine scherven die aan het
atelier toegeschreven kunnen worden,
zijn o.a. opgegraven in Oudenburg
(Vanhoutte e.a. 2014, 211), Kontich
(eigen waarneming) en Tongeren (De
Maeyer 1933, 53; Vanderhoeven e.a.

1994, 57). Het merendeel van de Drag. 37
fragmenten voorzien van de stempel of
graffito van Satto en/of Saturninus is afkomstig van opgravingen aan de Rijn,
Main en Donau limes en uit de Moezelvallei. Dit laatste hoeft ons niet te verbazen aangezien Chémery in die omgeving ligt. Vindplaatsen in de omgeving van
de Rijn zijn in Nederland o.a. Arentsburg,
Meerdendonk, Nijmegen, Utrecht, Vechten en Leiden en in Duitsland Düsseldorf,
Keulen, Andernach, Mainz, Heidelberg en
Speyer. Aan de Donau limes werden
meerdere exemplaren gevonden in het
Beierse Pfünz en het Oostenrijkse
Carnutum (Bij Wenen). In GrootBrittannië werden fragmenten gevonden
in Corbridge aan de Muur van Hadrianus
en Londen, Rickborough en Canterbury in
Zuid-Engeland. Verder dient nog het
Luikse Braives vermeld te worden
(Hartley en Dickinson 2011, Volume 8,
101 e.v.).

Belangrijkste exportgebieden van het Satto-Saturninus-atelier (Lutz 1970, 289); Chémery & Mittelbronn in kaders
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Dat er in Vlaanderen slechts een beperkt
aantal fragmenten aan Satto en Saturninus toegewezen kon worden, betekent
echter niet noodzakelijk dat er weinig
economische contacten waren tussen
Chémery en onze contreien. Er waren
immers nog andere pottenbakkers werkzaam in deze Oost-Gallische productieplaats. Het reeds vermelde systematisch
onderzoek van het te Kerkhove opgegraven aardewerk leverde tot nu toe 33
gedetermineerde pottenbakkersstempels
op op onversierde terra sigillata borden.
Slechts twee4 ervan dragen de naam van
een pottenbakker uit Chémery, namelijk
Cintugnatus, die er zijn loopbaan begon.
Hij was er werkzaam tussen 140 en 155
n.Chr. om nadien nog actief te zijn tot 180
n.Chr. in achtereenvolgens Lavoye,
Haute-Yutz en Rheinzabern (Hartley en
Dickinson 2008, Volume 3, 37). In de
wijde omgeving van Kerkhove komen
stempels van pottenbakkers uit Chémery
op onversierde terra sigillata voor in
Grobbendonk (Aitus5, Cintugnatus6 en
Martialis7),
Kontich
(Cintugnatus8),
Velzeke (Cintugnatus9) en Wenduine

(Cassius (2 ex)10). Indien men de invoer
van terra sigillata vaatwerk uit Chémery
vergelijkt met dit uit andere OostGallische
productieplaatsen
zoals
Lavoye, Trier en Rheinzabern, stellen we
vast dat de aanvoer uit Chémery eerder
marginaal was. We kunnen dus stellen
dat er wel degelijk economische
contacten
waren
tussen
de
nederzettingen
in
Vlaanderen
en
Chémery, maar dat deze toch vrij beperkt
bleven. De vondst van deze versierde
scherf te Kerkhove illustreert mooi hoe
zelf vanuit de kleine productiecentra in
Oost-Gallië producten via het uitgebreide
Romeinse handelsnetwerk hun weg
vonden naar nederzettingen in de BovenSchelde.
Tot slot wil ik Hendrik Hameeuw
bedanken voor zijn pertinente adviezen
bij het verwezenlijken van dit artikel en
voor het verzorgen van enkele illustraties
gemaakt met het Portable Light Dome
systeem van de KU Leuven (Hameeuw
2011) om het fragment in beeld te
brengen.
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