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De oudste tuitvorm uit het onderzoeksgebied is de U-vormige, 
waarvan twee exemplaren zijn aangetroffen in het Oud-Kasteel 
te Petegem. Ze stammen uit de Karolingische traditie, en zijn 
waarschijnlijk nog in de 9de eeuw te dateren268. Cilindervormige 
tuiten zijn niet aanwezig in de 9de-10de-eeuwse contexten van 
Petegem, en duiken in het onderzoeksgebied pas op vanaf de 
oudste Enaamse contexten. Het gaat slechts om een beperkte 
hoeveelheid, met een grote diversiteit aan vormen en afmetin-
gen, van dikwandig en breed tot fijn en smal (pl. 13: 1-4). In die 
periode gaat het steeds om tuiten die losstaan van de rand. Het 
losstaande tuittype blijft de regel, maar sporadisch duiken ook 
potten op waarvan de tuit tot tegen de rand geplaatst is (pl. 19: 
11). De lokaal geproduceerde tuitpot krijgt een laatste opleving in 
de tweede helft van de 12de eeuw met de eerste rode, geglazuurde 
producten (pl. 30: 11; fig. 216).

In de 13de eeuw werd de tuitpot grotendeels verdrongen door 
de kan- en kruikvormen. Uit de 14de eeuw zijn geen tuitpotten 
meer bekend, maar is met de tuitkan wel een nieuwe toepassing 
van de tuit verschenen (pl. 121: 2). 

4.3.4.7 De gietsneb

Een gietsneb of schenklip is een met de vinger op de rand uitge-
duwde, open gietvoorziening. Ze werd toegepast bij vormen die 
vloeistoffen (kunnen) bevatten: kannen, kruiken, grapen, steel-
grapen, pannen, steelkommen, kommen, teilen, kamerpotten en 
olielampen. Opvallend is dat bij het merendeel van deze vormen 
de gietsneb slechts sporadisch voorkomt, bij sommige vormen 
zelfs uitzonderlijk. De teil vormt een uitzondering op twee vlak-
ken: ze is altijd uitgerust met een schenklip, die veel breder is dan 
bij alle hierboven vermelde vormen en steeds door middel van 
een hulpstuk (niet met de vinger) is uitgeduwd.

De oudste voorbeelden van een gietsneb zijn afkomstig van 
drie vroege kanvormen in rood aardewerk uit Enaamse contex-
ten die dateren uit de periode tweede helft 12de-vroege 13de eeuw 
(pl. 24: 7; pl. 28: 38). In de loop van de 13de eeuw stijgt de hoe-
veelheid kannen en kruiken met een gietsneb, maar merkwaar-
dig genoeg betreft het enkel nog exemplaren in grijs aardewerk 
(pl. 32: 1, 3; pl. 42: 2; pl. 119: 20). Vanaf deze periode duiken ook 
de eerste teilen op, mét brede schenklippen, zowel in rood (pl. 
50: 28) als in grijs aardewerk (pl. 50: 53-54). Uitzonderlijk is een 
vroege kookkan met gietsneb (pl. 41: 15). Voor de 14de eeuw zijn 
we vooral goed ingelicht door de vondsten uit het pottenbak-
kersatelier van Oudenaarde-Huis de Lalaing. Uit dat materiaal 
blijkt dat de gietsneb nog slechts uitzonderlijk toegepast werd 
bij kannen en kruiken in rood of grijs aardewerk (pl. 69: 1; pl. 72: 
16; pl. 75: 1; pl. 78: 1-2; pl. 81: 9-10). De kookkantypes uit de 14de 
eeuw werden wel vaak uitgerust met een eenvoudige schenklip 
(pl. 35: 16, 20; pl. 66: 13; pl. 76: 1; pl. 80: 8). Zeer uitzonderlijk is 
een tweeorige grape met gietsneb (pl. 35: 18). De 14de eeuw toont 
ook twee nieuwe toepassingen van de gietsneb, namelijk de pan 
en de kamerpot. Op de pan komt ze pas vanaf deze periode voor, 
waarbij het echter niet duidelijk is of dit gebruikelijk was of niet 
(pl. 82: 12-13). Een tweede nieuwe toepassing uit deze periode 
betreft de kamerpot (pl. 76: 2). 

Vanaf de 14de eeuw komen de teilen in grote hoeveelheden voor, 
steeds met een tot 75 mm brede, met een hulpstuk uitgeduw-
de schenklip (pl. 67: 9). De breedte en de vormgeving van de 
schenklip wijzigt nauwelijks in de volgende eeuwen. In de peri-
ode 15de-eerste helft 16de eeuw duiken wel exemplaren op met 
telkens een vingerindruk aan de linkerzijde van de schenkope-
ning (pl. 56: 10-11; pl. 57: 1). Ze zijn een aanwijzing over de maak-
wijze van de schenklip, waarbij de duim van de rechterhand de 
rand buitenaf steunde, terwijl de vingers van dezelfde hand van 
binnenuit met het hulpstuk de lip uitduwde.

In de 15de en de 16de eeuw werd de gietsneb toegepast op al-
lerlei vormtypes die in verband staan met vloeistoffen. Bij som-
mige vormen gebeurt dit eerder sporadisch, zoals bij de kruik 
(pl. 89: 6; pl. 96: 5), de pan (pl. 61: 7; pl. 64: 1-2; fig. 196), de zoge-
naamde oorpot (pl. 98: 3) en enkele komtypes269 (pl. 64: 7; pl. 93: 
15, 22; pl. 94: 1; fig. 181). Andere vormtypes krijgen waarschijnlijk 
standaard een gietsneb, het ontbreken ervan lijkt eerder een uit-
zondering te zijn: de steelgrape (pl. 55: 15; pl. 63: 6; pl. 95: 12-13; pl. 
121: 5; fig. 203), de steelkom (pl. 56: 2; pl. 61: 6; pl. 63: 8-9; pl. 95: 4; 
fig. 205), bepaalde tasvormen (pl. 90: 12; pl. 128: 2) en de olielamp 
op stam (pl. 92: 15-16; pl. 97: 5; fig. 193). Bij de tweeorige grape en 
de kamerpot komt de gietsneb in deze periode niet meer voor.

4.3.4.8 De geul

De geul is een specifiek gietelement dat in het onderzoeksgebied 
enkel bij de vetvanger voorkomt (pl. 58: 1; pl. 122: 4). Het gaat om 
een vingerdikke, langwerpige, U-vormige uitholling op de korte 
zijde van de vetvanger, waar een uitspringende, verlengde boord 
is voorzien (fig. 220). Vetvangers kunnen aan één of aan beide 
korte zijden voorzien zijn van een geul. De voorbeelden dateren 
uit de 13de tot de 16de eeuw.

4.4 Versieringsvormen en -technieken

4.4.1 Inleiding

In dit deel wordt een overzicht gegeven van alle decoratietypes 
die in het onderzoeksgebied zijn aangetroffen op het middel-
eeuwse aardewerk van lokale of regionale herkomst. Zowel de 
versieringsvormen als de toegepaste technieken worden behan-
deld. De gedetailleerde analyse van de toepassingen van deze 
versieringstypes en de chronologie gebeurt in het deel over de 
aardewerkvormen (paragraaf 4.5).

In totaal kunnen twaalf decoratietechnieken onderscheiden 
worden: gladding, radstempel, vingerindrukken, noppen, groef-
lijnen, beschildering, zogenaamde Kerbschnitt, kleidecoratie, 
mal, sgraffito, draairibbels en glazuur. Sommige van deze tech-
nieken zijn met elkaar verwant, terwijl andere, zoals sgraffito, 
in feite bestaan uit een combinatie van technieken. Draairibbels 
en glazuur worden maar in bepaalde toepassingen als decoratie 
beschouwd.

Eerst worden de individuele decoratietechnieken beschre-
ven, daarna wordt een kort overzicht gegeven van de gecombi-
neerde versieringsvormen.

268 Blackmore & Redknap 1988, fig. 2: 7; 

 Macpherson-Grant 1993, 183-185, fig. 9: d; Hol-

levoet 1993, fig. 6: 5.

269 Het gaat meestal om kleine, teilvormige exem-

plaren. Een belangrijk verschil met de teil is — naast 

hun kleinere afmeting — de vormgeving van de 

gietsneb, die met de vinger is uitgeduwd.
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4.4.2 Gladding

Gladding is een versieringstechniek waarbij met een hulpstuk 
gladdingslijnen of -zones aangebracht worden. In het onder-
zoeksgebied is gladding enkel aangetroffen op aardewerk uit de 
9de of de vroege 10de eeuw te Petegem. Er zijn twee toepassings-
wijzen, die soms gecombineerd zijn: een volledig gegladde zone 
en een patroon van gladdingslijnen. Volledig gegladde zones zijn 
aanwezig op rand, hals of schouder. Gladdingslijnen komen in 
verschillende motieven voor. Het vaakst wordt een patroon met 
diagonale, kruisende lijnen aangetroffen (fig. 105; pl. 84: 27, 53-
56; pl. 85: 26; pl. 129: 25-28), soms in combinatie met verticale 
lijnen (pl. 84: 51; pl. 85: 25). Een ander patroon combineert zones 
met horizontale, parallelle lijnen, met daarboven zones met ver-
ticale lijnen (pl. 84: 47-49). 

4.4.3 Radstempel

4.4.3.1 Inleiding

De radstempel kent twee toepassingsvormen: de individuele 
stempel en de rolstempel. Bij de individuele stempel wordt het 
uitgesneden patroon telkens enkelvoudig in de natte klei van 
de pot aangebracht. Bij de rolstempel wordt gebruikgemaakt 
van een cilindervormige stempel met een uitgesneden stempel-
patroon. Door het uitrollen van de stempel over de natte klei 
wordt de stempelvorm telkens herhaald in een lineair patroon. 
Van de individuele stempel is slechts één toepassing bekend. De 
rolstempel kent een grote variatie aan decors en veel verschil-
lende toepassingsvormen.

4.4.3.2 De individuele stempel

Zoals reeds vermeld is uit de bestudeerde contexten slechts één 
voorbeeld van een individuele radstempel bekend, afkomstig uit 
de vroegste portusfase van Ename (late 10de eeuw). Het betreft 
een gedeeltelijk bewaarde cirkelvormige stempel met een rozet-
patroon gevormd uit kleine blokvormige indrukjes (pl. 3: 28).

Deze vorm van radstempelversiering is vooral bekend uit de 
Merovingische en de Karolingische periode270. Tiende-eeuwse 
voorbeelden van individuele radstempeldecors zijn eerder zeld-
zaam. Ze zijn onder meer bekend uit Oost-Souburg271 en Erps-
Kwerps272. 

4.4.3.3 De rolstempel

In tegenstelling tot de individuele stempel is de rolstempel wel 
frequent aanwezig op aardewerk in het onderzoeksgebied. De 
toegepaste patronen kunnen opgedeeld worden in twee groe-
pen: de eenvoudige radstempelpatronen, die vooral toegepast 
zijn op kogelpotten in grijs aardewerk, en de complexe radstem-
peldecors die voornamelijk toegepast zijn op kannen in hoog-
versierd aardewerk. Aangezien er een grote variatie bestaat aan 
radstempelpatronen die voorkomen op kannen in hoogversierd 
aardewerk, is hiervoor echter een aparte typologie opgesteld, 
die zowel eenvoudige als complexe types bevat. De bespreking 
van de radstempelpatronen is dan ook opgesplitst in drie delen: 
de eenvoudige radstempeltypes, de complexe radstempeltypes 
die toegepast zijn op het gewone grijze en rode aardewerk en de 
radstempeltypologie van het hoogversierd aardewerk.

Eenvoudige radstempeltypes ◉
Alle contexten uit de 10de en 11de eeuw bevatten aardewerk met 
eenvoudige, horizontaal aangebrachte radstempelpatronen (bv. 
pl. 2: 12; pl. 6: 30; pl. 11: 1). Het betreft uitsluitend toepassingen op 
kogelpotten (inclusief de kogelvormige tuitpotten) (fig. 106). Er 
zijn twee patroontypes en drie toepassingswijzen te onderschei-
den. Het stempelpatroon kan bestaan uit enkelvoudige lijnen 
van driehoekjes (bv. pl. 3: 24) of van vierkantjes (bv. pl. 2: 20). 
Ze werden op drie manieren toegepast: meerdere lijnen op de 
schouder (bv. pl. 6: 30), één of twee lijnen op de rand (bv. pl. 1: 
30-33) en één lijn aan de binnenzijde van de uitgeplooide hals, net 
onder de randtop (bv. pl. 1: 56). De drie toepassingswijzen komen 
zowel apart als in combinatie (bv. pl. 2: 12, 21) voor. 

Het enige eenvoudige radstempelpatroon dat voorkomt op 
rood aardewerk is een verticaal geplaatste band van rechthoekjes 
op een worstoor van een kruik (pl. 21: 29). 

De eenvoudige radstempel wordt soms ook aangetroffen in 
combinatie met een reliëfband (zie verder).

Ten slotte zijn er de eenvoudige radstempelpatronen die toe-
gepast zijn op het hoogversierde aardewerk. Deze zijn onderge-
bracht in de radstempeltypologie van deze aardewerksoort. 

Complexe radstempeltypes ◉
Onder deze term worden alle radstempeldecors verstaan die 
meer dan één stempelpatroon combineren, ofwel in een enkele 
lijn ofwel in een brede band.

Het aardewerk uit de volle middeleeuwen kent één belang-
rijk complex radstempeltype. Het gaat om een brede band van 
ruitjes, afgezoomd met driehoekjes, in een zogenaamd wafelpa-
troon. Dit type wordt zowel op de wand (bv. pl. 27: 19-20) als op 
de rand toegepast (bv. pl. 27: 35). Uitzonderlijk is de toepassing 

Fig. 105   Voorbeelden van gladdingslijnen (Petegem-Oud 

Kasteel).

    Examples of rellis burnishing (Petegem-Oud Kasteel).

270 Een uitgebreide studie van de Merovingische 

radstempelpatronen in noordoostelijk Frankrijk 

is gepubliceerd in Bayard & Thouvenot 1993. Ge-

draaid en handgevormd aardewerk uit de 7de- en 

8ste-eeuwse contexten te Dorestad (Nederland) 

vertoont ook vaak een individuele radstempelver-

siering (Van Es & Verwers 1980, 55-124).

271 In de ringwalburg van Oost-Souburg zijn 

twee exemplaren gevonden, zij het met een ander 

patroon (van Heeringen 1995, 151, fig. 102: d, f).

272 Hoorne & Sturtewagen 2006.
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van een dekkend patroon bestaande uit in elkaar passende drie-
hoeken (pl. 8: 53).

De specifieke radstempels die toegepast zijn bij het hoog-
versierde aardewerk zijn ondergebracht in de radstempeltypolo-
gie van deze aardewerksoort. Een van deze types, RAD7, is ook 
toegepast op 14de-eeuwse grapen in rood aardewerk (pl. 36: 13), 
evenals de stempeltypes RAD12 (pl. 82: 7-11) en RAD13 (pl. 127: 
3). Ze zijn in dezelfde typereeks ondergebracht omdat ze uit de 
hoogversierde traditie stammen.

Typologie van de radstempel bij hoogversierd aardewerk ◉
Alle specifieke radstempeltypes die toegepast zijn bij hoogver-
sierd aardewerk zijn gegroepeerd in een doorlopende typereeks 

(uitgezonderd de horizontale lijn met eenvoudige blokjes). Deze 
typologie wordt voor zowel het lokale hoogversierde aardewerk 
als voor de Noord-Franse hoogversierde ceramiek gebruikt, om-
dat dezelfde technieken en types aangewend werden. Dit heeft 
een dubbel voordeel: enerzijds vermijdt het verwarring in de 
naamgeving van het gebruikte stempeltype en anderzijds ver-
gemakkelijkt het sterk de vergelijking van de versiering op de 
Noord-Franse importen met die op de contemporaine lokale 
hoogversierde producten. RAD6 is het enige radstempeltype dat 
niet voorkomt op lokaal hoogversierd aardewerk. Het is enkel 
aangetroffen op Noord-Frans hoogversierd aardewerk. 

In de database heeft elk type het voorvoegsel RAD gekregen, 
gevolgd door een cijfer273.

cataloog ◉

RAD1 Dekkend patroon van licht schuin geplaatste, parallelle, verticale streepjes. 

RAD2 Patroon van meerdere rijen dicht bij elkaar geplaatste cirkelvormige 
indrukken.

RAD3 Eenvoudige radstempel van korte streepjes op een verticale geplaatste sliblijn.

RAD4 Complexe radstempelband van ingevulde ruiten, afgelijnd door ingevulde 
driehoeken.

Fig. 106  Eenvoudige radstempelversiering 

(Ename-portus).

    Simple rouletting decoration 

(Ename-portus).

273 Door een herschikking van de lijst zijn de typenummers RAD10 en RAD11 niet meer aanwezig.
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4.4.4 Vingerindrukken

Een van de eenvoudigste en meest universele versieringswijzen 
is de vingerindruk. De manier van toepassen kent echter een 
zeer grote variatie. De eenvoudige vingerindruk werd het vaakst 
aangewend voor de versiering van de potrand. Vier toepassings-
wijzen zijn algemeen te onderscheiden:

de losstaande lichte vingerindruk (bv. pl. 7: 38; pl. 19: 11; pl.  ·
23: 8-9)
de losstaande diepe vingerindruk (bv. pl. 21: 14; pl. 24: 1; fig.  ·
165)
de aansluitende diepe vingerindruk (bv. pl. 22: 4; pl. 24: 2) ·
de aansluitende brede vingerindruk in een zogenaamd ‘dra- ·
periedecor’ (bv. pl. 21: 8; pl. 43: 3-5; pl. 117: 3-5)

Op de wand wordt de vingerindruk slechts uitzonderlijk toege-
past (bv. pl. 51: 12; pl. 95: 11). Bij bepaalde vormsoorten of -types 
is de vingerindruk vaak op een specifieke plaats aangebracht. 
Dit is het geval bij de vuurklok op de overgang tussen wand en 
koepel (pl. 41: 26; pl. 52: 1) en op het bandoor (pl. 41: 25). Bij de 
14de-eeuwse kruiken komt een type voor met zware bandoren 

die volledig met vingerindrukken versierd zijn (bv. pl. 79: 1-2). 
Vetvangers zijn vaak versierd met korte vingernagelindrukken, 
maar de vingerindruk is er ook aangewend voor het aanbrengen 
van bloemmotieven (pl. 58, fig. 220). Diepe vingerindrukken op 
de aanhechting van een oor of pootje zijn ook steeds als decora-
tief element bedoeld (bv. pl. 35: 18; pl. 59: 3-4, 7-9; pl. 60: 1; pl. 62: 
4; pl. 92: 2, 5). Een bijzondere toepassing van de vingerindruk 
is te vinden bij een zogenaamde kaarsenmakersbak (pl. 89: 12; 
fig. 131)

Twee specifieke toepassingen van vingerindrukken als deco-
ratie worden apart behandeld: de op een kleiband aangebrachte 
vingerindrukken (de reliëfbandversiering274) en de van binnen 
naar buiten uitgeduwde nop (de nopversiering).

4.4.5 Nopversiering

De nopversiering is een specifiek decoratietype waarbij met een 
vinger van binnen naar buiten een uitstulping is gemaakt. Alle 
voorbeelden uit het onderzoeksgebied zijn op de schouder aan-
gebracht. Ze lijken zowel in een enkele horizontale lijn als in een 

RAD5 Dubbele lijn van schuin geplaatste, parallelle, verticale streepjes in 
visgraatverband.

RAD6
Kabelpatroon, verkregen door een radstempel van diagonale streepjes op een 
verticaal geplaatste kleiband. Komt enkel voor bij Noord-Frans hoogversierd 
aardewerk.

RAD7
Complexe radstempellijn met een patroon van afwisselend twee schuine streep-
jes of smalle rechthoekjes en een rechtopstaande en een omgekeerd geplaatste 
driehoek.

RAD8 Radstempel bestaande uit fijne streepjes, geplaatst op een draairibbel.

RAD9 Dekkend patroon van in elkaar geplaatste driehoeken, opgebouwd uit reeksen 
van diagonaal geplaatste parallelle streepjes.

RAD12 Lineair patroon van in elkaar geplaatste driehoeken, opgebouwd uit reeksen van 
in V-vorm geplaatste parallelle streepjes en driehoekjes.

RAD13
Lineair patroon van in elkaar geplaatste driehoeken, opgebouwd uit reeksen van 
diagonaal geplaatste parallelle streepjes. Het basispatroon is op dezelfde wijze 
opgebouwd als dat van RAD 9.

RAD14 Band met wafelpatroon.

274 Zie 4.4.14 ‘Gecombineerde technieken’.
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dubbele, alternerende lijn te zijn toegepast. De vorm van de nop 
kan zowel eenvoudig afgerond als samengeknepen zijn (bv. pl. 
8: 56-58; pl. 13: 27; pl. 15: 9). Nopversiering is enkel aangetroffen 
op kogelpotten uit de 10de en 11de eeuw. Deze versieringswijze 
is waarschijnlijk een navolging van de nopversiering op schel-
penverschraald aardewerk uit Noord-Frankrijk, dat ook in het 
onderzoeksgebied aangetroffen is.

4.4.6 Groeflijnen

De groeflijnversiering maakt gebruik van een eenvoudige deco-
ratietechniek waarbij met een puntig voorwerp een of meerdere 
lijnen in de nog natte klei ingekrast werden. Er zijn twee toepas-
singswijzen: de enkelvoudige groeflijn, en de meervoudige groef-
lijn aangebracht met een getand voorwerp, die bekend staat als 
kamstreepversiering.

Groeflijnversiering komt nog niet voor in de oudste portus-
contexten van de late 10de eeuw (periode A). De oudste voor-
beelden zijn afkomstig uit de vroege 11de eeuw (contextgroep 2), 
waarbij de toegepaste patronen nog zeer divers blijken te zijn (pl. 
5: 53; pl. 8: 59-62). Een van deze exemplaren vertoont reeds het 
later zo algemeen toegepaste patroon van de golflijn. Het eerste 
duidelijke voorbeeld van het golflijnpatroon is afkomstig uit het 
midden van de 11de eeuw, waarbij met een dubbel getand voor-
werp drie rijen met golflijn op de schouder zijn aangebracht (pl. 
20: 28). In de 12de en de 13de eeuw is het golflijnpatroon en het 
hoekige zigzagpatroon vooral op kogelpotten maar ook op kan-
nen en kruiken sporadisch toegepast. Alternerende patronen in 

enkelvoudige groef domineren (bv. pl. 30: 17; pl. 38: 15; pl. 40: 33; 
pl. 53: 15; pl. 127: 1) maar ook de kamstreepgroef komt voor (bv. pl. 
115: 16; pl. 119: 24-26). Uitzonderlijk is een gegolfde kamstreepver-
siering op een oor (pl. 50: 31). Vanaf de 14de eeuw is deze versie-
ring nagenoeg niet meer toegepast, enkele uitzonderingen niet te 
na gesproken (bv. pl. 68: 28; pl. 92: 2; pl. 95: 11; pl. 99: 1; pl. 125: 1).

4.4.7 Beschildering

Het lokale roodbeschilderde aardewerk (fig. 107) is de enige mid-
deleeuwse aardewerksoort van lokale of regionale herkomst met 
een beschilderde decoratie275. Bij een bakking in een licht redu-
cerende atmosfeer gaat het om een donkerrode tot roodbruine 
beschildering die bij een reducerende bakking donkergrijs tot 
zwartgrijs kleurt. Waarschijnlijk werd daarvoor een sterk ijzer-
houdende verfstof gebruikt. De verf werd met de vinger of met 
een penseel aangebracht. Er is geen enkel fragment aangetrof-
fen dat groot genoeg is om een decoratiepatroon te herkennen 
(bv. pl. 17: 44; pl. 20: 31-40) maar aangezien het gaat om nauwe 
imitaties van Rijnlands roodbeschilderd aardewerk, mag aange-
nomen worden dat ook de decoratiepatronen van dit aardewerk 
overgenomen werden (zie fig. 240)276.

4.4.8 Kerbschnitt

Met de Duitse term Kerbschnitt wordt een met een mes uitgesneden 
versiering bedoeld die duidelijk te onderscheiden is van de hier-
boven beschreven ingekraste groeflijnversiering. De uitgesneden 

Fig. 107   Roodbeschilderd aardewerk van lokale of 

regionale herkomst (Ename-portus).

    Red-painted pottery of local or regional ori-

gin (Ename-portus).

275 Dit geldt voor de onderzoeksregio. In Vlaan-

deren was een beperkte laatmiddeleeuwse produc-

tie van tingeglazuurd rood aardewerk aanwezig, 

waarschijnlijk te Brugge en Gent (Ostkamp 2000).

276 Voor een overzicht van de decoratiepatronen 

op Rijnlands roodbeschilderd aardewerk, zie 

Sanke 2002.
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versiering is in het onderzoeksgebied vooral aangetroffen bij de 
vuurklok, maar is ook aanwezig op een dekselvorm die mogelijk 
als dover gefunctioneerd heeft. Twee patronen zijn bekend: 

een reeks van parallelle, eenvoudige verticale lijnen (bv. pl.  ·
41: 27; pl. 52: 2)
het dennenboommotief, waarbij een verticale lijn gecombi- ·
neerd is met opeengestapelde diagonale korte lijnen (pl. 47: 
27)277

Het is opvallend dat zowel de Kerbschnitt-techniek zelf als de 
toegepaste decoratiepatronen zoals het dennenboommotief en-
kel voorkomen bij haardattributen. Waarschijnlijk hebben ze te 
maken met de symboliek van het vuur en de haardplaats278.

Een bijzondere toepassingsvorm van de Kerbschnitt-techniek 
is te vinden bij de decoratie in sgraffito (zie verder).

4.4.9 Kleidecoratie

Onder de term kleidecoratie worden verschillende versierings-
types besproken die gebruik maken van opgelegd kleiwerk. Er 
kunnen twee algemene toepassingen onderscheiden worden: de 
dekkende kleilaag en het decoratiepatroon van opgelegde klei.

Het volledig bedekken van een pot of en deel van een pot 
met een kleilaag van een andere bakselkleur kent zijn oorsprong 
in de ontwikkeling van het hoogversierde aardewerk in de late 
12de eeuw. Bij het hoogversierde aardewerk van lokale of regio-
nale herkomst gaat het steeds om een laag van witbakkende klei 
op een vorm in roodbakkende klei. Technisch gezien kunnen 
daarbij drie toepassingen onderscheiden worden:

de kleilaag, die bestaat uit volwaardige, verschraalde klei ·
de sliblaag, waarbij een verdunde, onverschraalde kleilaag is  ·
aangebracht, ook wel barbotine genoemd
de zogenaamde  · slip wash, waarbij een sterk verdunde klei-
vloeistof aangewend is

De slip wash werd enkel intern gebruikt bij kannen. De kleilaag 
en de sliblaag daarentegen zijn bij kannen vooral extern toege-
past. Het grootste verschil in de toepassing van beide is dat de 
kleilaag niet alleen diende om het oppervlak een andere kleur 
te geven, maar ook om de rand, en soms ook de hals, mee vorm 
te geven (bv. pl. 21: 30, 33-35; pl. 114: 6; pl. 116: 5-6). De sliblaag 
daarentegen is te dun om te vormen, en neemt dan ook de vorm 
aan van de onderliggende rode klei. Dekkend slib is steeds ge-
combineerd met glazuur (zie verder).

Nadat het dekkende slib bij het verdwijnen van het hoogver-
sierde aardewerk in de 14de eeuw in onbruik geraakte, werd deze 
techniek opnieuw toegepast vanaf de 15de eeuw. Voornamelijk 
open vormen, zoals borden en kommen, werden intern vaak inte-
graal met slib bedekt. Bij de komforen uit het onderzoeksgebied 
werd steeds de buitenzijde van slib voorzien. Uitzonderlijk kre-
gen ook gesloten vormen een externe sliblaag, meestal in combi-
natie met sgraffito (zie verder).

Patronen van opgelegde klei kennen eveneens verschillende 
toepassingen. Het aanbrengen van kleistrips met dezelfde klei 
als deze waarmee de pot zelf werd gemaakt, komt in het onder-
zoeksgebied reeds voor van in de 10de eeuw (pl. 37: 5) en kent 

mogelijk zijn oorsprong in de Rijnlandse amforen met reliëf-
bandversiering (bv. pl. 17: 67). Deze brede kleibanden, die voor-
namelijk in verticale of diagonale patronen aangebracht werden, 
kennen steeds een reliëfversiering, zoals radstempel, vingerin-
drukken of spatelindrukken (zie verder). Deze reliëfbanden zijn 
vooral op grotere vormen toegepast (zoals voorraadpotten). In 
het onderzoeksgebied komen ze sporadisch voor in contexten 
tot in de 13de eeuw (pl. 31: 6; pl. 38: 21; pl. 49: 4; pl. 119: 7). In de 
tweede helft van de 15de en de eerste helft van de 16de eeuw is 
op sommige grote kommen in de ingesnoerde hals een kleiband 
aanwezig die versierd is met losstaande of elkaar overlappende 
vingerindrukken (pl. 90: 9; pl. 91: 5).

Een tweede toepassing van oplegwerk in klei ontwikkelt zich 
met de opkomst van het hoogversierde aardewerk, waarbij voor 
de kleureffecten steeds gebruik gemaakt werd van andersbak-
kende kleien. Er kunnen vier types onderscheiden worden: slib-
lijndecoratie, slibbanddecoratie, plastische kleidecoratie en met 
een mal gevormde kleidecoratie.

Sliblijnen zijn steeds fijne strips in rode of witte klei, die  ◉
in verschillende patronen aangebracht zijn: verticale rechte 
lijnen (fig. 108), verticale golflijnen, spiralen, cirkels, en een 
aantal combinaties van deze. Net als bij de dekkende kleilaag 
kan er technisch gezien een onderscheid gemaakt worden tus-
sen de kleistrip en de sliblijn. De kleistrip is gemaakt van een 
verschraalde klei die met de vingers is aangebracht en die zich 
meestal kenmerkt door een vrij scherpe, driehoekige door-
snede (bv. pl. 134: 5). De sliblijn is gemaakt van een verdunde, 

Fig. 108   Hoogversierd aardewerk met een decoratie van sliblij-

nen (Ename-Sint-Salvatorabdij).

    Highly decorated pottery with clay strips (Ename-Sint-

Salvatorabdij).

277 Dit patroon komt algemeen voor in Vlaanderen en Nederland (bv. De Groote & Moens 1995: 109, fig. 24: 3-7).

278 Zie onder meer de commentaren bij Heidinga & Smink 1982 en Klück 1990.
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onverschraalde klei die meestal met een hulpstuk (bv. een koe-
hoorn) aangebracht werd (het zogenaamde ringeloren)279. De 
sliblijn is meestal gekenmerkt door een vrij platte, bovenaan 
eerder afgeronde vorm. Zowel in de literatuur als verder in deze 
studie worden de beide types gezamenlijk onder de noemer slib-
lijn besproken. De sliblijn is frequent aanwezig op hoogversierd 
aardewerk uit de late 12de en de 13de eeuw, maar kent ook heel 
wat toepassingen op jonger aardewerk. In de 14de eeuw gaat 
het vooral om lineaire versiering op kannen en kruiken (bv. pl. 
81: 1-8). In de 15de en de eerste helft van de 16de eeuw zijn vooral 
slibpatronen in vormen zoals boogjes, maantjes en guirlandes 
in gebruik. Ze werden dan niet enkel meer toegepast op krui-
ken (bv. pl. 96: 1-5) maar komen ook voor op kamerpotten (pl. 
106: 8), hengselpotten (pl. 130: 1), wasbekkens (fig. 225) en zelfs 
deksels (pl. 98: 8).

Bij de slibbanddecoratie is de verdunde, onverschraalde klei  ◉
met de vingers in een patroon opengesmeerd. Deze specifieke 
slibtechniek is in het onderzoeksgebied enkel bekend bij borden, 
voornamelijk uit de 14de eeuw (bv. pl. 82: 15-16; pl. 121: 8-9), hoe-
wel ook jongere toepassingen bekend zijn (bv. pl. 94: 11). Elders in 
Vlaanderen zijn ook 13de- en 14de-eeuwse voorbeelden bekend 
van kannen met florale decors in deze techniek280.

Plastische kleidecoratie is een algemene term voor alle vor- ◉
men van plastiek in witbakkende en roodbakkende klei. De oud-
ste toepassingen zijn aangetroffen op hoogversierd aardewerk, 
onder meer het schubbenpatroon (bv. pl. 32: 13; pl. 134: 7-9) en 
antropomorfe voorstellingen zoals het gezichtsmasker (bv. pl. 
134: 1). Jongere voorbeelden van deze techniek dateren voorna-
melijk uit de late 15de en de vroege 16de eeuw, met florale, zoö-
morfe en antropomorfe motieven (pl. 96: 13-15; pl. 98: 9; pl. 99: 
1; pl. 127: 7; fig. 224).

De in de mal gevormde kleidecoratie is in het onderzoeks- ◉
gebied enkel bekend van het hoogversierde aardewerk, waarvan 

een voorbeeld bekend is in de vorm van een gestileerd braam-
noppenmotief (pl. 119: 10).

4.4.10 Mal

Het gebruik van een mal voor het vormen van motieven is vrij 
uitzonderlijk bij het lokale aardewerk. De enige twee bekende 
toepassingen in het onderzoeksgebied zijn aangetroffen op 
hoogversierd aardewerk uit de 13de eeuw. Enerzijds betreft het 
de hierboven bij de kleidecoratie reeds vermelde braamnopver-
siering. Anderzijds zijn er ook vier fragmenten bekend met een 
gezichtsmasker dat door middel van een mal rechtstreeks in de 
rode klei gevormd is (fig. 109; pl. 50: 65; pl. 134: 17-19).

4.4.11 Sgraffito

Sgraffito is een bijzondere versieringstechniek, waarbij een deco-
ratiepatroon gesneden wordt uit een met wit slib bedekt opper-
vlak, waardoor een kleurcontrast ontstaat met de onderliggende 
rode klei. Sgraffito is steeds gecombineerd met glazuur. De ver-
sieringsmotieven kunnen heel divers van aard zijn: eenvoudige 
geometrische patronen (bv. pl. 94: 6), letters of woorden (bv. pl. 
94: 15; pl. 98: 3; fig. 110), heraldische (pl. 97: 1), zoömorfe (pl. 88: 
3; pl. 128: 2) of florale decors (pl. 90: 13), en combinaties hiervan 
(pl. 94: 12; pl. 97: 1; pl. 128: 2). Sgraffitoversiering komt in het 
onderzoeksgebied enkel voor in contexten uit de tweede helft 
van de 15de en de eerste helft van de 16de eeuw.

4.4.12 Draairibbels

Een wat discutabel versieringselement is de draairibbel, omdat 
het niet steeds duidelijk is of een ribbel bewust of onbewust aan-
gebracht werd en of hij een functionele of eerder een decoratieve 
bedoeling had. Sommige draairibbels kunnen op basis van hun 
vorm en hun frequent voorkomen effectief als decoratief element 
gezien worden.

Fig. 109  Hoogversierd aardewerk met 

gezichtsmaskers uit een mal 

(Oudenaarde-Kasteel).

    Highly decorated pottery with 

moulded face (Oudenaarde-Kasteel).

279 Van der Leeuw 1979, 85-88, fig. 13: 1.

280 O.a. Gent (Verhaeghe 1982, fig. 1); Brussel (Matthijs 1968-69, 52-53, fig. 24); Mechelen (De Poorter 2001b, fig. 1-2, 4, 11-14; Vandenberghe 1985, 82) en Brugge 

(De Witte 1985, 164, fig. 10, 14).
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Er kunnen twee types van draairibbel onderscheiden worden: 
de echte, uit het oppervlak springende ribbel en de gedraaide, 
in het oppervlak zittende groef. De opstaande draairibbel is het 
moeilijkst te interpreteren omdat deze zeker ook om functionele 
redenen aangebracht werd, enerzijds om het aaneenkleven van 
potten tijdens het bakken te verhinderen, en anderzijds, bij be-
kers bijvoorbeeld, om de grip te verhogen.

4.4.13 Glazuur als decoratie

Naast het functionele gebruik van loodglazuur, namelijk om de 
porositeit te verminderen, werd glazuur ook om decoratieve re-
denen aangewend. Bij de oudste geglazuurde producten uit het 
midden of de tweede helft van de 12de eeuw werd, in navolging 
van de Maaslandse geglazuurde voorbeelden, het glazuur steeds 
uitsluitend op een al dan niet beperkte zone aan de buitenzijde 
aangebracht. Het betreft steeds zogenaamd strooiglazuur, waar-
bij loodvijlsel op het oppervlak werd gestrooid vóór de bakking. 
Dit wordt aangetoond door het centrale putje dat bij elke kleine 
glazuurvlek te zien is (fig. 111). Samen vormen ze dan een min of 
meer aansluitende zone van glazuur. Pas met de productie van 
de vetvanger, de kom en de pan in rood aardewerk (vanaf de late 
12de of de 13de eeuw, bv. pl. 32: 8-10), kwam ook de functionele 
toepassing in gebruik. Bij de pannen betreft het meestal strooi-
glazuur, bij de vetvanger en sommige kleine kom- en schotel-
vormen werd hiervoor ook een glazuurpap aangewend. Met het 
hoogversierde aardewerk werd de glazuurpap ook in andere de-
coratieve toepassingen gebruikt. Door de combinatie met wit- en 
roodbakkend slib, en de toevoeging van koper, konden de kleu-
ren rood, geel, lichtgroen en donkergroen verkregen worden, een 
voor die tijd opvallend kleurenpalet bij aardewerk. Ook in de 
14de eeuw bleef de decoratieve functie van glazuur minstens zo 
belangrijk als het functionele, getuige de slibversierde borden (pl. 
121: 8-9), kannen en kruiken (pl. 81: 1-8). Vanaf de 15de eeuw werd 

het functionele gebruik steeds belangrijker, maar de toepassing 
van glazuur in combinatie met slib en sgraffito toont aan dat ook 
de decoratieve aspecten een voorname rol bleven spelen.

4.4.14 Gecombineerde technieken

Zoals ten dele reeds blijkt uit de hierboven beschreven decora-
tievormen, werden versieringstechnieken vaak gecombineerd 
In sommige gevallen was deze combinatie zelfs noodzakelijk of 
gebeurde ze automatisch. De gecombineerde technieken kunnen 
aldus in drie groepen ingedeeld worden:

naast elkaar geplaatste versieringsvormen of -technieken die  ◉
niet met elkaar interfereren, zoals de combinatie van een rad-
stempel op de wand met duimindrukken op de rand (bv. pl. 19: 
11).

samengebrachte technieken die wel met elkaar interfereren,  ◉
zoals een radstempel op een sliblijn (type RAD3; fig. 112) of op 
dekkend slib (bv. pl. 134: 6) of zoals een mal op oplegwerk (bv. 
pl. 119: 8).

technieken die gecombineerd een specifieke versieringswij- ◉
ze- of techniek vormen, zoals slibdecoratie (steeds gecombineerd 
met glazuur), reliëfbanden (kleistrips met radstempel of met spa-
tel- of vingerindrukken) en sgraffito (steeds een combinatie van 
slib, Kerbschnitt en glazuur).

Fig. 110   Rood aardewerk met een sgraffitodecor (Petegem-Beaulieu).

    Redware with sgraffito decoration (Petegem-Beaulieu).

Fig. 111   Bij de oudste voorbeelden van strooiglazuur is vaak nog 

een restant van het loodvijlsel zichtbaar in de putjes 

aan het oppervlak (Ename-Sint-Salvatorabdij).

    Globules of lead are often visible in small pits on the sur-

face of the earliest examples of splashed glaze (Ename-

Sint-Salvatorabdij).


