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HET STEENGOED UIT DE VERWERIJSTRAAT TE ROESELARE  
(DEEL 3) 

 
Jozef Goderis 

tekst, tekeningen en foto’s4 
 

___________________________________________________________________ 
 

Steengoed vormt de belangrijkste groep aardewerk binnen de laat-middeleeuwse geïmpor-
teerde aardewerksoorten. Het is een soort aardewerk, dat op een hoge temperatuur gebakken 
wordt, zodat het baksel gedeeltelijk of volledige ‘sintering’ ondergaat. Het betreft een 
keramieksoort gemaakt uit een mengsel van klei en zand, dat op een hoge temperatuur (1280° 
C. of meer) zijn smeltpunt bereikt. Het baksel voelt zeer hard aan en is praktisch 
ondoorlaatbaar voor vloeistoffen. Om de waterdichtheid nog te verhogen, werd op het einde 
van het bakproces keukenzout in de oven gestrooid (niet te herhalen in een elektrische oven, 
want dit zou de weerstanden in de oven aantasten). Door de toevoeging van keukenzout krijgt 
het voorwerp een glanzende opperhuid en is als het ware pokachtig en vergelijkbaar met de 
textuur van een sinaasappelschil. 
 
Steengoed dat bij opgravingen in de lage 
landen wordt aangetroffen, werd vooral 
geproduceerd in het Rijnland. Het kan 
opgedeeld worden naar gebied van 
herkomst, kleur van de scherf of engobe 
(kleislib), vormkenmerken. De belangrijkste 
productiecentra uit het Rijnland zijn Siegburg, 
Langerwehe, Raeren, Aken, Keulen en 
Frechen. 
 
Hieronder een overzicht van het steengoed 
aangetroffen in Roeselare, te Verwerijstraat 
opgravingen in 1987-88. 

Schenk- & drinkgerei late middeleeuwen 
 
Als eerste bekijken we een kruik of schenkkan 
(Fig. 20): Diameter rand 8,5cm; interieur rode 
scherf, exterieur grijs glanzende glazuur; 
tweeledige staande oor, breedte 3,5cm; 
draairibbels  met breedte van 1 tot 1,2 cm; 
Rolstempel-versiering op de bovenrand en op 
de overvloei van hals naar schouder. 
Datering 14de-15de eeuw,  herkomst kan 
Siegburg zijn. 

 

 

Fig. 20 - Bovenkant van kruik of schenkkan in steengoed 

                                                           
4 Dank aan kunsthistoricus Piet Swimberghe om het nalezen van dit artikel. 
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Fig. 21 – Tekening van de kruik of schenkkan in steengoed 

 

 

Fig. 22– Schnelle of drinkbeker met verticaal aangebracht handvat (afgebroken) 

 
Schnelle (Fig. 22) met afgeschuinde rand, 
met daaronder een ribbel; platte basis. 
Steengoed met grijs zoutglazuur; Kobalt - 
blauwe horizontale strepen. Hoogte 10cm; 
diameter rand 6,5cm, diameter basis 7,5cm. 
Afkomst is Bouffioulx,  datering kan geplaatst 
worden in laat 18de, vroeg 19de eeuw. 
 

Van een eiervormige beker (Fig. 23) rest 
enkel het onderste gedeelte. Extern: beige 
glazuur, intern: bruin; draairibbels van 
ongeveer 1cm breedte; standvinnen. Dia-
meter van de bodem: + 7cm. De herkomst is 
mogelijk Siegburg: 14de-15de eeuw. 
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Wat nog rest zijn twee drinknappen. Links op 
figuur 24 een exemplaar waarvan alleen de 
onderkant is bewaard, rechts een quasi 
volledig bewaard exemplaar.  
Betreft deze laatste, de diameter rand: 10cm, 
diameter bodem 4,5cm, slordig aangebrachte 
standvinnen; grijs  steengoed met verticale 
rand  en een ribbel op 2,5cm van de 
bovenrand. Op de bovenband langs 
weerszijden twee vlekken van ijzeroxide. De 
herkomst is wellicht Siegburg; datering 14de-
15de eeuw. 
 
De producten van verschillende productie-
plaatsen kunnen zeer sterk op elkaar gelijken. 
Elke regio heeft zo zijn eigen kenmerken. 
Pottenbakkers namen modellen van elkaar 
over of deden bij verhuis vormideeën mee. 
Daarnaast gebruikte men in Frechen en 
Keulen klei uit dezelfde kleigroeve. Potten 
vervaardigd met dezelfde klei gaven dan 

aanleiding tot ongeveer een zelfde baksel. De 
herkomst van  dergelijk steengoed  is dan 
enkel aan de vormelijke kenmerken te 
onderscheiden.  Producten uit werkplaatsen 
in Keulen en Frechen vertonen vaak 
gelijkaardige vormkenmerken. Herkomstbe-
paling door hedendaagse onderzoekers is 
dan ook niet direct evident. 
  
In de late middeleeuwen bezaten de inwoners 
in Vlaanderen doorgaans steengoed- 
drinkgerei. Steengoed kreeg de voorkeur 
boven drinkgerei in hout of metaal  en 
zeker  drinkvormen in rood aardewerk zijn te 
poreus! Steengoed is gemakkelijker om 
proper te houden en is waterdicht. Steen-
goedbaksel is echter niet geschikt om met 
vuur in aanraking te komen. Dus best vooral 
aangewezen om vloeistoffen in op te slaan 
(schenkgerei) of om uit te drinken (drink-
gerei). 

 
 

 

Fig. 23 – bodem van eiervormige beker 
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Fig. 24 – Drinknappen. 
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