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MAJOLICA IN DE VERWERIJSTRAAT TE ROESELARE  
(DEEL 4) 

 
Jozef Goderis 

tekst, tekeningen en foto’s5 
 

___________________________________________________________________ 
 

 
Majolica is een soort aardewerk, oxyderend gebakken (vrije opname van zuurstof uit de lucht 
tijdens het bakproces in de oven). Deze keramiek is bedekt met een witte, ondoorzichtige laag 
van tinglazuur. Deze deklaag is doorgaans beschilderd met allerlei versieringsmotieven. 
(florale motieven vooral, vruchten enz…). De techniek van het afwerken met tinglazuur kent 
zijn oorsprong in het Midden-Oosten. Tussen de 11de en 13de eeuw verspreidt zich deze 
techniek in het Middellands Zeegebied met productiecentra in Spanje, Zuid-Frankrijk en Italië. 
In de 14de eeuw duiken in de Nederlanden de eerste majolica-importen op, met herkomst uit 
Italië en Spanje. Dankzij de uitgeweken Italiaanse pottenbakkers en de vestiging van 
majolicabakkers in Antwerpen, start begin van de 16de eeuw ook in onze contreien een 
bloeiende majolicaproductie als luxewaar.  
 

 

Fig. 25 – 2: proefsleuf in de tuin (6m op 1m); 3: sleuf in het pakhuis (2m op 2m).        
 
 
Verwerijstraat 
 
In de eerste week van de paasvakantie van 
1987 werden in de tuin en het pakhuis van 
eigenaar Christophe Sercu (Sleepy), 
gelegen te Roeselare aan de Verwerijstraat 
nr 12 en 24, twee zoeksleuven aangelegd, 
respectievelijk situeerbaar ten noorden en 
ten zuiden van de Mandel (zie plan, Fig. 
25). 

                                                           
5 Hartelijk dank aan de Heer Piet Swimberghe voor het nalezen van dit artikel. 
 

 
De majolicafragmenten die we in dit deel 
van ons artikel behandelen zijn afkomstig 
van onder de uitgebroken vloer in het 
pakhuis of de winkel “Sleepy” van C. Sercu. 
Het betreft o.m. 97 losse scherven van 
schalen, de onderkant van een zalfpot, 
bodems van schalen met florale motieven, 
granaatappels en een stappende man. 
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Deze majolicascherven opgegraven in de 
Verwerijstraat, nabij de Sint Michielskerk in 
1987 heb ik toen niet gepubliceerd, omdat 
dit toen enkel kon in zwart-wit. Met toedoen 
van het stadsbestuur en drukkerij van 
Roeselare kan ik dit nu wel publiceren in 
kleurendruk. 
 
In de WAK 105 van februari 2020  
verscheen eveneens van mijn hand het 
artikel: Pijpelogie in de Verwerijstraat te 
Roeselare. Het lijkt mij interessant van de 
pijpfragmenten te vergelijken qua datering 
met die van de majolicascherven.  
Onderaan dit deel van ons artikel over de 

Verwerijstraat werd een vergelijking dan 
ook uitgewerkt.  
 
Overzicht majolica aardewerk 
 
Een sierschaal met florale motieven bleef 
voor een derde bewaard (Fig. 26-27): 
Kobalt-blauw, geel, oranje (o.m. de pijltjes 
op de bovenrand), stippen, montage van 6 
scherven, rand met pijltjes; diameter rand 
23,5cm; diameter standring 12,5cm, 
hoogte van deze sierschaal 2,8cm; florale 
motieven op achtgrond van beige glazuur, 
zelfde glazuur op de achterkant van de 
sierschaal. Dit betreft een Delfts bord, 18de 
eeuw, eerder midden tot 2de helft. 

 

 

Fig. 26 – Sierschaal met florale motieven. 

 

 

Fig. 27 – Profieltekening van bovenstaande sierschaal met florale motieven. 
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Fig. 28 – Fragment van sierschaal met florale motieven 
 
Een tweede sierschaal (Fig. 28) betreft een 
fragment met florale motieven op een 
achtergrond van witte cracquelé-glazuur, 
zelfde glazuur op de achterkant van de 
sierschaal. Dit aardewerk betreft een 
imitatie van Delfts aardewerk, vergelijk het 
met de sierschaal in figuren 26-27; dit is 
een Vlaamse versie, 18de eeuw Brugge of 
Kortrijk.  
 

In figuur 29 de onderkant van een albarello 
of zalfpot met tinglazuur beschilderd, 
namelijk met concentrische halve cirkels en 
stippen. Diameter standring: 10,3cm, 
breedte van de standring: 1,5cm 
(Veeckman 1996, 84 en 120). Datering 17de 
eeuw, kan zelfs tweede helft van de 17de 
eeuw (17B). De Vermoedelijke herkomst is 
Nederland. 
 

 

 

Fig. 29 – Fragment (onderkant) van albarello of zalfpot 
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Fig. 30 – Fragment met stappende man. 

 
Het majolicafragment in figuur 30 toont 
links een stappende man en rechts 
gesponste boom of struik. Datering 17de of 
18de eeuw; licht-bruine scherf, voorkant: 
blauw op witte glazuur; achterkant: licht 
groene loodglazuur. Herkomst is 
Nederland. Diameter van standring is 12cm 
en breedte van de ring is 1,8cm. Korf 1981, 
201: 559.   

Op een ander fragment (Fig. 31) zijn drie 
granaatappels en gelobde bladeren te zien. 
De herkomst is ook hier Nederland, 
datering begin 17de eeuw (Korf 1981, 148 
en 149). Diameter standring is 9cm en 
breedte van de ring is 0,9cm. Achterkant 
slordig aangebrachte licht groene 
loodglazuur met koper of chroom oxide. 
 

 

Fig. 31 – Fragment drie granaatappels en gelobde bladeren 
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Fig. 32 – Verschillende majolica rand-, wand- en bodemscherven. 

 

 

Fig. 33 – Granaatappels op majolica en recent aangekochte vrucht 

 
 
Granaatappels 
 
De oorspronkelijke herkomst van de 
granaatappels situeren we in Perzië en 
Afhanistan. Op heden groeit deze boom in 
streken met een subtropisch klimaat. In 2500 
vóór Chr. treffen we de eerste afbeeldingen 

aan op Egyptische grafschilderingen. De 
roodglanzende bloemen verwijzen naar een 
liefdessymboliek. In de pitjes van de vrucht 
vinden we het symbool voor de vrucht-
baarheid. 
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Fig. 34 – Granaatappels doorsnede 
 
 

De granaatappel groeit aan een boom die 4,5 
tot 8m hoog kan worden. 
 
In het voorjaar en de zomer bloeit hij met 
grote roodoranje bloemen die 8 
kroonbladeren bezitten. Na de bloei ontstaan 
appelvormige vruchten. Aanvankelijk zijn die 
groen, maar rijpen naar oranjerood. De dikke 
schil is glad en leerachtig. De vrucht zelf 
wordt rood-bruin. Onder de schil groeit een 
roodachtig zoet vruchtvlees met eetbare witte 
zaden. Tijdens het rijpingsproces verkleurt de 
vrucht van geel - rood naar bruin - rood. De 
pitjes smaken zuur - zoet. 
In het voorjaar komt de granaatappel uit Peru 
en in het najaar zijn deze vruchten uit Israël, 
Spanje en Iran hier in de fruithandel te koop.

 
 
 

 
 

Vergelijking dateringen 

WAK 105 WAK 107 

Pijpelogie in de Verwerijstraat Majolica in de Verwerijstraat 
 

lettermerken 
 
hielmerk IDW  1695-1700 
 
hielmerk EB     1672-1724 
 
hielmerk WS    1750- 1820 
 
TD ketelmerk    1780-1820 
 

 
 
albarello of zalfpot 1550-1625 (16B -17a 
 
stappende man 1675-1700 (17cd 
 
granaatappels 1600-1650 (17A) 
 

figuurmerken 
 
aker-eikel       
 
slang             1720-1750 
 
burg               1730-1770 
 
snoeckbekpijp  vroege 19de eeuw 
 
Baden Powell  1857-1941 
 

De dateringen van beide soorten aardewerk 
(pijpen en majolica) verlopen ongeveer van 
eind 16de eeuw tot eind 17de eeuw. 
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