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Een nieuwe blik op aardewerkproductie in het 

noorden van het Romeinse Rijk: pottenbakkersovens 

in Gallia Belgica en Germania Inferior 

Tim CLERBAUT 

Since the early development of the archaeological discipline there has 
always been a great interest for the study of pottery as a cultural marker. 
Pottery helped and helps the archaeologist to define and date cultures in 
the past. Until now the kiln structures that play an essential role in the 

operational sequence of the production of pottery are not well known.  Study has been limited 
to some reference publications in the '70s and '80s which focus especially on our surrounding 
areas. A particularly clear picture of our region does not exist and recent studies are lacking to 
fill this scientific hiatus. With the establishment of a systematic review work, based on both a 
theoretical basis and a large data set from excavation data, this ‘gap’ could be filled. That there 
is need for such a renewed understanding is illustrated by the recent discoveries in Flanders 
(e.g. the kiln structures of Asse). This article is meant to be a brief synthesis of the current 
knowledge on the subject by offering a theoretical and practical framework. This study 
attempts to illustrate the added value of this study and tries to reach a wider audience with 
new perspectives. 
 

Sinds het vroege ontstaan van de archeologische discipline is er steeds een 
grote interesse geweest in de studie van aardewerk als een cultureel 
gidsfossiel. Aardewerk hielp en helpt de archeoloog culturen te definiëren en 
te dateren. De ovenstructuren die een wezenlijke rol spelen in de chaine 

opératoire van de productie van aardewerk bleven echter onderbelicht. Studie hieromtrent is 
beperkt tot enkele overzichtswerken in de jaren ’70 en ’80 en dit vooral in onze buurlanden. Een 
duidelijk beeld voor onze streken bestaat er dus vrijwel niet en recente studies ontbreken om 
deze leemte op te vullen. Met het opstellen van een systematisch overzichtswerk dat zowel 
gestoeld is op een theoretische basis als op een grote dataset uit opgravingen wordt hieraan 
tegemoet gekomen. Dat er nood is aan een dergelijk vernieuwd inzicht illustreren de recente 
ovenvondsten in Vlaanderen, zoals de ovens van Asse. Dit artikel wil een beknopte synthese 
vormen van de huidige kennis over het onderwerp door zowel een theoretisch als praktisch 
kader te scheppen. Hiermee wordt getracht de meerwaarde van de studie te illustreren en 
nieuwe perspectieven aan te reiken aan een groter publiek. 
 
 

1 Inleiding 

Dit artikel tracht drie doelen te 

bereiken, hetgeen weerspiegeld is in 
een drieledige opbouw. In de eerste 

plaats wil het voor een breed publiek 
een inleiding vormen tot de 

ovenstructuren in onze streken 

tijdens de Romeinse periode. Dit 
beogen we door het schetsen van 

een beeld van ovenstructuren in het 
algemeen, hun evolutie doorheen de 

tijd en de hedendaagse kennis die 

we erover bezitten. In een tweede 
deel nemen we de resultaten van het 

recent eigen onderzoek onder de 
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loep, meer specifiek door in te gaan 

op de analyses uitgevoerd op de 
vergaarde referentiecollectie. Ten-

slotte is er aan de hand van een 
case study aandacht voor een meer 

gestructureerd onderzoek van 
pottenbakkersovens door enkele 

aandachtspunten in de verf te 
zetten. Dit laatste heeft een beter 

begrip van dit onderzoeksonderwerp 
tot doel. 

2 Een inleiding tot Romeinse 
pottenbakkersovens in het 
noorden van het Romeinse Rijk 

2.1 BELANGRIJKE ASPECTEN EN TERMINOLOGIE 

BIJ DE STUDIE VAN POTTENBAKKERSOVENS 

2.1.1 Keramiekovens doorheen de tijd 

De eerste lemen oventjes die 
verschijnen op het einde van de 

bronstijd en tot in de ijzertijd 
gebruikt worden, hebben een vrij 

rudimentaire opbouw waarbij het 
soms moeilijk is de bakking goed te 

controleren. Een nieuw type oven, 
dat zijn opgang kent in Europa in de 

late ijzertijd, bestaat uit leem en 
heeft een verticale verdeling in twee 

boven elkaar gelegen kamers 

gescheiden door een geperforeerde 
vloer of rooster. Dit type is 

oorspronkelijk afkomstig uit het 
Midden Oosten (midden 4de 

millennium v. Chr.) en wordt ook al 
tijdens de archaïsche periode (ca. 

8ste-5de eeuw v. Chr.) geïntro-
duceerd in Griekenland. Het grote 

voordeel van dit type is dat 
rechtstreeks contact tussen het vuur 

of de haard en de te bakken lading 
vermeden wordt. 

Dit laatste type zal gedurende de 
Romeinse periode de bovenhand 

nemen en in opbouw nog 

verbeteren, om tegemoet te komen 
aan de hogere technische eisen voor 

de productie van het Gallo-Romeins 

aardewerk. Door de betere bouw van 
de oven kan men temperaturen 

bereiken tussen de 900 à 1000°C 
(Thoen & Nouwen 1997, 143-145) 

en kan men de zuurstoftoevoer in de 
oven beter controleren. Dit maakt 

het mogelijk specifieke baksels te 
vervaardigen. 

Zo werden er voor speciale 
aardewerkcategorieën extra modi-

ficaties aangebracht aan de 
ovenstructuur. Een goed gedocu-

menteerd voorbeeld hiervan zijn de 
ovens voor het vervaardigen van 

terra sigillata, waarbij kleien kokers 

of tubuli werden geplaatst in de 
wand van de oven of aansluitend op 

de openingen van het rooster om 
alle contact tussen de rook en het 

aardewerk te vermijden (Duhamel 
1974, 54-66). 

2.1.2 Elementaire delen van een 
ovenstructuur 

In zijn meest essentiële vorm 
bestaat een ovenstructuur voor het 

vervaardigen van aardewerk uit drie 
delen: een stookkuil van waaruit het 

vuur kan aangewakkerd worden en 

het bakproces kan gecontroleerd 
worden, een stookkanaal of haard-

kanaal en een bakkamer. 

 

Figuur 1. Delen van een (verticale) 

ovenstructuur (De Clerck 1983, 21). 
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Nederlands Français English Deutsch 

stookkuil foyer 
aire de chauffe 

stoke hole  
stoke pit 

arbeitsgrube 

stookkanaal alandier (foyer) flue or firetunnel schürkanal 

stookkamer of haard chambre de chauffe 
laboratoire 

furnace chamber 
combustion chamber 

feuerkammer 
feuerraum 

draagstructuur verheven 
ovenvloer 

support sole levée support  substruktion 

tong languette tongue zunge 

ovenrooster sole (levée) raised oven floor furnace 
plate 

lochtenne 

bakkamer chambre de cuire kiln chamber 
oven 

brennraum 

ovenkoepel voûte barrel vault 
capping / topping 

ofenkuppel 

Tabel 1. Elementaire ovendelen in de verschillende publicatietalen. 

Vermits in de Gallo-Romeinse 
periode vooral het verticale oventype 

domineert (98% van de 391 
ovenvondsten), waarbij de warme 

lucht zich in verticale richting 
doorheen de oven verplaatst, zal dit 

type de focus vormen voor het 

verdere artikel (Thoen & Nouwen 
1997, 143-145). 

Bij een verticaal oventype is het 
mogelijk zeven essentiële delen (fig. 

1) te onderscheiden: (a) de stookkuil 
of stookplaats, (b) het stookkanaal, 

(c) de stookkamer of haard, (d) de 
draagstructuur van de ovenvloer of 

het ovenrooster, (e) het ovenrooster 
zelf, (f) de bakkamer gevormd door 

(g) de ovenkoepel of bovenstructuur 
voorzien van een opening om warme 

lucht te laten ontsnappen (Swan 
1984, 29-34; Verbeeck & Lauwers 

1993, 438-439).1 Een concordantie-

tabel voor deze begrippen is te 
vinden in tabel 1. 

                                    

 

 
1 Voor een meer gedetailleerde beschrijving van 
de verschillende ovendelen: Clerbaut 2010a, 7-13. 

2.2 STATUS QUAESTIONIS VAN HET ONDERZOEK 

- ANNO 2010 

De eerste vermeldingen van 

ovenstructuren die tot de Gallo-
Romeinse periode gerekend kunnen 

worden, dateren reeds uit de 19de 
eeuw. Deze gegevens zijn veelal 

summier en leveren enkel een 

beknopte beschrijving van de 
vondsten en de vindplaats. In de 

20ste eeuw en zeker na WO II stijgt 
het aantal publicaties dat oven-

vondsten en opgravingen van 
ateliers signaleert. De artikels 

spitsen zich hoofdzakelijk toe op het 
aardewerk en bevatten slechts een 

beknopte beschrijving van de 
ovenstructuur, die zelf slechts zelden 

het object van onderzoek is. De 
meeste publicaties beschrijven enkel 

de algemene vorm en vermelden 
enkele andere referentievondsten die 

enigszins aansluiten bij deze vondst. 

Deze lijstjes van referenties leiden 
tot de eerste inventarissen van 

ateliers. Deze ateliers duiden veelal 
op lokale productiecentra die niet 

altijd gedocumenteerd zijn door 
gekende ovenstructuren maar door 

aardewerk in een lokale vorm, klei of 
misbaksels. Toch blijft de nadruk van 

het onderzoek veelal bij het 
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aangetroffen aardewerk liggen, 

eerder dan bij de productiestructuur 
zelf. 

2.2.1 Theoretische kennis over de 
morfologie van ovenstructuren 

Twee belangrijke basiswerken die 
ingaan op de morfologie van 

ovenstructuren en hun opbouw 
stammen pas uit de laatste decennia 

en vormen nog steeds de basis van 
de hedendaagse kennis mede door 

hun omvang en uitgebreide 
uitwerking. Beide werken gaan in op 

twee uiteenlopende Romeinse 

provincia. In haar “The Pottery Kilns 
of Roman Britain” uit de jaren ’80 

geeft Swan een overzicht van de 
variëteit aan ovenvondsten 

aangetroffen in Brittannia. Zelfs al 
behandelt dit werk niet het 

vooropgestelde studiegebied, toch 
kan het gelden als een belangrijke 

referentiebron en kunnen belangrijke 
affiniteiten qua opbouw van de 

ovenstructuren tussen het Europese 
vasteland en de Britse eilanden 

worden vastgesteld. Naast dit Britse 
werk schreef de Fransman Pascal 

Duhamel reeds in de jaren ’70 een 

uitvoerige studie over de oven-
vondsten in Gallia waar ook deels de 

ovenstructuren uit Gallia Belgica 
onder de loep werden genomen. 

Vivian Swan bundelt in 1984 in haar 
werk “The Pottery Kilns of Roman 

Britain” informatie over alle 
ovenvondsten aangetroffen op de 

Britse eilanden. Op basis van deze 
algemene inventaris weet zij nieuwe 

elementen aan te brengen in 
verband met de opbouw van 

ovenstructuren in de Gallo-Romeinse 
periode. Zij behandelt in detail de 

variabiliteit van twee specifieke 

ovendelen, met name de 
ondersteuningsmethoden van de 

verheven ovenvloer en de mogelijke 

vormen van bovenbouw (fig. 2) 
(Swan 1984). 

 

 

Figuur 2. Overzicht van de verschillende 

ondersteuningsvormen en vormen van 

bovenbouw (Swan 1984, 29-34). 
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Eén van de meest doorgedreven en 

meest uitgebreide publicaties m.b.t. 
de ovens uit de Gallo-Romeinse 

periode is deze van Pascal Duhamel 
gedurende de jaren ’70. In 1973 in 

zijn “Les fours céramiques en Gaule 
romaine” ondernam hij door-

gedreven morfologisch onderzoek 
van de ovenstructuren uit Gallia en 

werkte hij een theoretisch 
classificatiesysteem uit om oven-

structuren te kunnen indelen. Dit 
systeem laat toe om op basis van de 

evaluatie van een viertal vormelijke 

aspecten toe te werken naar een 

opdeling in types: de functionele 
categorie waartoe de oven behoort, 

de algemene vorm van de oven, het 
ondersteuningssysteem (en daarmee 

ook de indeling) en de opbouw van 
de koepel (fig. 3). Deze 

vooropgestelde typologie lag aan de 
basis van zijn verdere studie van 

meer specifieke ovenvondsten uit 
zijn opgestelde inventaris voor Gallia 

(Duhamel 1974). 
 

 

 

Figuur 3. Overzicht van de theoretische typologie van Duhamel (Duhamel 1974, 63).

De meest recente synthese (naar 

ons weten) over Gallo-Romeinse 
pottenbakkersovens is deze van de 

hand van Bruno Dufaÿ (1996). Hij 
synthetiseert de huidige kennis met 

betrekking tot de ovenstructuren in 
Gallia en doet een voorstel om de 

bestaande en meest gangbare 

typologie van Duhamel te verbeteren 
en op sommige plaatsen bij te 

sturen. Hiermee wil hij de logische 

samenhang van de typologie 
verbeteren en het mogelijk maken 

dat iedere ovenstructuur met een 
transparante code kan worden 

benoemd, die wanneer deze 
consequent gebruikt wordt 

informatie geeft over de 

verschillende componenten van de 
oven. Een aanzet tot dergelijke 
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codering werd reeds gegeven door 

Duhamel. 
De gehele codering van een 

ovenstructuur bestaat erin om voor 
ieder niveau de geschikte opties 

achter elkaar te plaatsen, 
gescheiden door een koppelteken. In 

de nieuwe classificatie van Dufaÿ 
(tabel 2) is het mogelijk meer 

aandacht te besteden aan de 
combinatie van verschillende 

systemen, terwijl dit bij de 
voorgedefinieerde types van 

Duhamel minder het geval was 
(Dufaÿ 1996, 297-312). 

 

 

Tabel 2. Typologische classificatie in vijf 

niveaus volgens Dufaÿ (Dufaÿ 1996, 306). 

3 Van een complex gegeven naar 
een gestructureerd overzicht en 
diepgaande analyse: nieuwe 
inzichten en bevindingen 

3.1 INVENTARISEREND ONDERZOEK 

Vooral vanaf de jaren ’90 neemt de 
kennis over de lokale aardewerk-

productie in Gallia Belgica en het 

bredere studiegebied aanzienlijk toe. 

In Frankrijk verschijnen er 

verschillende lokale inventarisaties 
die de aardewerkproductie in kaart 

brengen en komt het onderzoek van 
lokaal geproduceerd aardewerk in 

een stroomversnelling terecht. Het 
meest uitgebreide werk, maar waar 

de focus eerder ligt op het 
aardewerk (en meer specifiek de 

zgn. ‘Belgische Waar’), is het werk 
van Xavier Deru (1996). Hierin 

focust de auteur op de evolutie en 
de typologie van deze aardewerk-

categorie in Gallia Belgica en geeft 

hij een overzicht van gekende 
ateliers en hun productie, met een 

korte beschrijving van de eventueel 
aangetroffen oven-structuren. 

Aanvullend hierop verschenen in het 
kader van het colloquium “Artisanat 

et productions artisanales en milieu 
rural dans les provinces du nord-

ouest de l’Empire romain - 
Erpeldange mars 1999” een viertal 

regionale overzichten. Van de hand 
van Xavier Deru zijn een overzicht 

van de ateliers in de Champagne en 
een overzicht van de productiecentra 

in de vallei van de Moezel (Deru 

1999, 97-103). Frederic Thuillier en 
Fréderic Loridant bekijken beiden de 

artisanale productie in het noorden 
van Gallia maar beide vorsers geven 

er een eigen invulling aan. Thuillier 
ziet het noorden van Gallia als de 

combinatie van de twee Franse 



Terra Incognita 6 (2015): 7-24 

13 

departementen Pas-de-Calais en 

Nord en focust zich specifiek op 
ateliers van aardewerkproductie en 

vormt hiermee een aanvulling op 
een eerder artikel uit 1990 (Thuillier 

1990, 219-223; Thuillier 1999, 77-
95). Loridant daarentegen geeft een 

overzicht van verschillende vormen 
van artisanale activiteit en ziet het 

noorden van Gallia ruimer en 
inventariseert ook de ateliers in het 

noorden van Frankrijk samen met 
het aansluitend deel van België 

(Loridant 1999, 273-287). 

Voor de ateliers aangetroffen in 

België kan men deels terugvallen op 

Loridant maar de inventarisatie is 
verre van gebiedsdekkend. Hugo 

Thoen en Robert Nouwen geven een 
summiere inventaris van sites 

(Thoen & Nouwen 1997, 143-148) 
maar het is vooral het artikel van 

Vilvolder dat recent een relatief up 
to date overzicht biedt (Vilvolder 

2006, 118-125). 

Op deze manier is de dekking op het 

grondgebied van Frankrijk, België 
(en deels ook Luxemburg) 

verzekerd. Voor Nederland en 
Duitsland kan wederom worden 

teruggevallen op het basiswerk van 

Xavier Deru (1996) maar recenter 
verscheen er een interessante 

doctoraatsthesis waarin een 
vergelijkingscatalogus de oven-

structuren van sites in Germania 
Inferior en Germania Superior 

belicht (Wirtz 1998). 

Deze individuele inventarissen 

werden samengevoegd2 en waar 
mogelijk verder aangevuld met 

gegevens uit eigen literatuurstudie. 

                                    

 
 
2 Voor de inventaris: Clerbaut 2010a, 14-24. 

Dit heeft geleid tot een algemene 

overzicht van pottenbakkersateliers 
voor het gehele studiegebied. Deze 

algemene inventaris tracht op basis 
van een breed spectrum aan 

bronnen zo volledig mogelijk te zijn. 
In totaal konden een 150-tal 

vindplaatsen met sporen van lokale 
aardewerkproductie worden opgeno-

men en 391 pottenbakkersovens 
gespreid over 48 sites. 

3.2 RUIMTELIJKE SPREIDING 

3.2.1 Ruimtelijke spreiding op macroschaal - 
algemeen beeld van de verschillende 
sites 

In figuur 4 wordt een overzicht 

gegeven van de verschillende sites 
van pottenbakkersovens opgenomen 

in de huidige inventaris. Wanneer 
men de algemene inplanting van 

ovenvondsten bekijkt, merkt men 

dat de aard sterk kan verschillen. De 
sites kunnen hierbij kunstmatig 

worden onderverdeeld in een viertal 
groepen3: vondsten gelinkt aan een 

primaire of secundaire bewonings-
agglomeratie, vondsten gelinkt aan 

(rurale) artisanale agglomeraties, 
vondsten verbonden aan agrarische 

domeinen en tot slot vondsten die in 
verband staan met militaire 

aanwezigheid. De eerste twee 
groepen konden door Loridant ook 

worden geattesteerd voor Noord-
Frankrijk tijdens zijn onderzoek naar 

artisanale activiteit in dit gebied 

(Loridant 1999, 273-287). 

                                    
 

 
3 Voor een meer specifieke uitwerking ook qua 
temporele ontwikkeling van de groepen: Clerbaut 
2010a, 53-57. 
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Figuur 4. Overzicht van de opgenomen vindplaatsen van pottenbakkersovens. 
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3.2.2 Ruimtelijke spreiding op mesoschaal - 
inplanting binnen de site 

Wanneer men de plaatsing van de 

ovenstructuren binnen de site zelf 
bekijkt, merkt men ook hier enkele 

algemene tendensen op. De 
ovenstructuren komen veelal voor 

aan de rand van de nederzetting, 
geconcentreerd met andere 

ambachtelijke activiteiten. De reden 
hiervoor is tweeërlei: op deze manier 

werd de eventuele rook- en 
geurhinder voor de inwoners beperkt 

en werden de activiteiten die 

mogelijk brandgevaar inhielden, 
afgezonderd van de eigenlijke 

woonzone. Dat het bakken van 
aardewerk niet zonder gevaar is, 

getuigen verschillende vondsten van 
zgn. geïmplodeerde ovenstructuren. 

Een treffend voorbeeld hiervan is de 
‘Oven van Lucius’ aangetroffen te 

Heerlen waarin de gehele lading in 
situ werd bewaard na het ontploffen 

van de oven (o.a. Bogaers 1971). 

De ovens worden dus veelal 

afgezonderd in een ‘artisanale wijk’ 
die meestal langs één van de 

uitvalswegen van de vicus gelegen 

is. Een voorbeeld uit onze regio dat 
deze these illustreert is het recent 

onderzoek in de vicus van Asse waar 
tot nu toe vier ovenstructuren 

werden aangetroffen langsheen één 
of meerdere Romeinse wegen. (o.a. 

Magerman 2008, 49-54). 

Dergelijke artisanale wijken kunnen 

in grotere nederzettingen en urbane 
steden grote proporties aannemen 

waarbij enkele tientallen en zelfs 
meer ovenstructuren gegroepeerd 

voorkwamen. Denk hierbij aan het 
atelier aan de Rudolfplatz te Keulen 

waar maar liefst 40 ovenstructuren 

werden aangetroffen (o.a. Wirtz 

1998, 259-266). 

In één enkel geval, nl. op de site van 

Waasmunster–Pontrave, kan de 
oven in verband worden gebracht 

met een nabijgelegen grafveld. De 
verantwoordelijke archeoloog, dhr. 

Rudi Van Hove (Archeologische 
Dienst Waasland, ADW), 

interpreteert dit als een clustering 
van activiteiten die een grote 

hoeveelheid hout nodig hebben. Hij 
denkt hierbij aan het hout voor de 

brandstapels op het grafveld en de 
houtvoorraden voor het opstoken 

van de ovenstructuur (Van Roeyen & 

Van Hove 1994, 20). 

3.3 DE MORFOLOGISCHE STUDIE: EEN UNIFORM 

BEELD OF TOCH EEN COMPLEXE TYPOLOGIE? 

3.3.1 Algemene vorm van de oven 

Bij opgraving van een ovenstructuur 
is de algemene vorm het kenmerk 

dat vaak het eerst in het oog 
springt. Toch is de vormelijke 

herkenbaarheid soms een belangrijk 
nadeel bij de studie van dit kenmerk. 

Al snel maakt men de link met 
gekende vormen zoals een 

hoefijzervorm, een koevoetvorm, 
een sleutelgatvorm, een peervorm, 

enz. In vele gevallen leidt dit tot een 
integrale veralgemening van de 

vorm. Of de stookkamer bij 

peervormige of sleutelgatvormige 
ovenstructuren nu ovaal of rond is, 

speelt dan geen rol meer. Ook het 
ingesnoerde stookkanaal dat vanuit 

de circulaire ovenkamer vertrekt, 
neemt in de literatuur allerlei 

vormen aan. Door dergelijke 
veralgemenende en ingeburgerde 

begrippen creëert men een uniform 
vormelijk beeld en dit ten koste van 

de eigenlijke variabiliteit. 
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Figuur 5. Illustratieve voorbeelden van de belangrijkste detailtypes m.b.t. tot de vorm van de 

ovenkamer. Recent onderzoek toonde aan dat het bij de vondsten van Köln - Waidmarkt om 

glasovens gaat. (mondelinge mededeling Constanze Höpken). 

 

 

Op basis van de opgestelde 

inventaris kunnen we aan 230 
ovenstructuren een algemene vorm 

voor de ovenkamer toekennen. 

Hierbij kunnen een viertal 
hoofdvormen voor de ovenkamer 

naar voor worden geschoven, m.n. 
rond (30%), ovaal (45%), 

rechthoekig (22%) en een varia-
categorie van andere vormen (3%)4. 

                                    
 

 
4 Voor verdere uitwerking van deze morfologische 
studie met gegevens over de vorm van de 
stookkamer, de ondersteuning en het 
stookkanaal: Clerbaut 2010a, Deel IV, 62-86. 

3.3.2 Enkele detailtypes als getuigen van 
een complexe morfologie 

De vier naar voor geschoven types 
met betrekking tot de ovenkamer 

kunnen nog verder worden ingedeeld 
in meer specifieke detailvormen. Om 

de grote verscheidenheid aan oven-
kamervormen te illustreren, geeft 

figuur 5 een overzicht van sprekende 
voorbeelden uit de inventaris. 
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4 Mogelijkheden voor een 
verbeterde studie van 
ovenstructuren 

4.1 ENKELE AANDACHTSPUNTEN EN 

BEMERKINGEN BIJ DE STUDIE VAN 

POTTENBAKKERSOVENS 

In dit hoofdstuk trachten we enkele 

aandachtspunten mee te geven naar 
verdere registratie en onderzoek van 

ovenstructuren en dit aan de hand 
van moeilijkheden die werden 

geattesteerd bij de globale studie 
van verschillende ovenstructuren. 

In de eerste plaats werd duidelijk 
dat de ovenstructuur zelf voldoende 

aandacht verdient en dit vooral om 
de eigenheid van de structuur 

binnen een globaal beeld te kunnen 
duiden. Een uniform beeld van 

pottenbakkersovens in de Gallo-
Romeinse periode bestaat klaar-

blijkelijk niet. Het is dan ook evident 

dat een duidelijke documentatie 
noodzakelijk is. 

Recente opgravingen (o.a. Tienen, 
Asse, Beuvraignes, e.a.) tonen aan 

dat het mogelijk is om 
ovenstructuren goed in beeld te 

brengen, te documenteren, te 
registreren en in sommige gevallen 

ook reeds te publiceren voor een 
breed publiek (o.a. Magerman, 

2008). Zonder hierbij afbreuk te 
doen aan ander (ouder) onderzoek 

moet men vaststellen dat nog een 
schat aan informatie verborgen zit in 

opgravingsarchieven en niet de weg 

vond naar een gedegen publicatie. 
Een uitzondering hierop is de 

(her)publicatie en de studie van de 
pottenbakkersoven van Kontich 

(Clerbaut 2010b). 

In het algemeen kan men een drietal 

belangrijke aandachtspunten naar 

voor schuiven samen met enkele 

mogelijke verbeteringen: 

- Er is te weinig geweten over 

de ovenstructuur zelf. 
- De verrichte documentatie 

zorgt soms voor 
onduidelijkheid. 

- Welke gegevens zijn nodig om 
de ovenstructuur te kunnen 

plaatsen binnen het globale 
beeld? 

4.1.1 “Er is te weinig geweten over de 
ovenstructuur zelf” 

Een probleem dat zich vooral stelt bij 

oude vondstvermeldingen en 
opgravingen is dat de structuur van 

de oven meestal ontoereikend is 
gedocumenteerd en in het beste 

geval enkel de globale vorm is 
beschreven, waardoor bij de 

opgraving al een groot deel van de 
informatie verloren ging. 

In vele gevallen is na opgraving 
verdere studie van deze complexe 

structuren enkel nog mogelijk aan de 
hand van de verzamelde veld-

gegevens. Hierbij zou de regel: 
“beter te veel dan te weinig” moeten 

gelden vermits het eenvoudiger is 

een selectie te maken van de 
beschikbare gegevens, dan een 

reconstructie te maken van niet 
aanwezige data. Bij huidig onderzoek 

is een belangrijke en goedkope 
partner hierbij de digitale fotografie. 

Belangrijk is het documenteren 
vanuit de eigen ovenvondst, eerder 

dan dit te doen aan de hand van 
referenties naar eerder aangetroffen 

ovenvondsten. Iedere ovenvondst is 
uniek en zou in eerste instantie 

terdege gedocumenteerd moeten 
worden, alvorens er naar 

vergelijkingsmateriaal wordt 

gezocht. 
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4.1.2 “De verrichte documentatie zorgt soms 
onduidelijk voor onduidelijkheid.” 

Een tweede aandachtspunt stelt zich 

bij de eigenlijke documentatie zelf. 
Minstens even erg als het ontbreken 

van gegevens, is de aanwezigheid 
van informatie die erg moeilijk te 

kaderen is en daardoor zijn 
informatieve waarde lijkt te 

verliezen. Dit probleem stelt zich 
vooral bij het gebruik van metrische 

gegevens waarbij een juiste 
omschrijving van wat werd gemeten 

veelal ontbreekt: “De oven heeft een 

diameter van 1,6 m”. Vermoedelijk 
wordt hiermee de diameter van de 

ovenkamer bedoeld, maar werd de 

binnendiameter gemeten, de buiten-

diameter of een gewogen 
gemiddelde tussen beide? Zoals 

reeds eerder vermeld is het evenmin 
evident om bij bepaalde ovenvormen 

metrische gegevens duidelijk te 
documenteren. Een eenvoudige 

oplossing hiervoor is het opnemen 
van de maatgegevens en de juiste 

situering ervan op een detailtekening 
van de ovenstructuur, die bij een 

gedegen documentatie niet mag 
ontbreken. Door vermelding van 

geschreven metrische gegevens op 
tekening(en) vervalt de onbetrouw-

baarheid van het schaalgegeven. 

 

 

Tabel 3. Voorstel tot een geüniformiseerde registratiefiche. 

4.1.3 “Welke gegevens zijn nodig om de 
ovenstructuur te kunnen plaatsen 
binnen het globale beeld?” 

Het is natuurlijk niet eenvoudig om 

een ovenstructuur uitgebreid te 
documenteren, zeker in de heden-

daagse archeologie, in die zin dat 
een ovenstructuur kan opdoemen 

binnen een proefsleuf of een 

noodopgraving, wanneer de tijd en 
de middelen relatief beperkt zijn (cf. 

infra: casus Asse). Ook de bewaring 
van de ovenstructuur speelt een 
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belangrijke rol bij de mogelijkheden 

tot het documenteren van bepaalde 
ovendelen of het algemene beeld 

van de gehele oven. 

De vraag stelt zich dan ook: “Wat 

moet er allemaal gedocumenteerd 
worden?” 

De stelregel blijft naar onze mening 
nog steeds: “zo veel mogelijk”, al is 

dit in de meeste gevallen een utopie. 
Toch is het evenwel nuttig hierbij 

even stil te staan. Met het gevaar te 
vervallen in ‘checklist archaeology’, 

maar met de bedoeling toe te 
werken naar een uniforme 

registratie, wordt in tabel 3 een 

voorstel gedaan tot een 
registratiefiche voor ovenstructuren. 

De opbouw van de registratiefiche 
houdt in dit opzicht rekening met de 

meest gangbare onderzoekspunten. 
Wanneer de fiche als dusdanig, op 

een kwalitatieve manier wordt 
ingevuld, is het mogelijk om de 

ovenstructuur te plaatsen binnen de 
meest gangbare typologie van 

Duhamel (1974) of binnen de ge-
update versie van Dufaÿ (1996). 

Extra aandacht hierbij is besteed aan 
het documenteren van metrische 

gegevens zodat inpassen binnen de 

methodologie gebruikt in het hier 
gepresenteerde onderzoekspaper 

mogelijk wordt. Op deze manier kan 
men nieuw geregistreerde ovens 

vergelijken met de bestaande 
referentiecollectie in de inventaris, 

die in de toekomst verder zal worden 
ontsloten. 

4.2 DE AARDEWERKPRODUCTIE VAN ASSE ALS 

TESTCASE: VIER OVENS, VIER VERSCHILLENDE 

VERHALEN 

De nood aan nieuwe inzichten en 
een systematische registratie en 

analyse van ovenstructuren wordt 

grotendeels gedreven door recente 

nieuwe vondsten. Deze tonen keer 
op keer aan dat iedere ovenstructuur 

een eigen verhaal vertelt en iedere 
pottenbakkersoven een unieke 

opbouw en bewaring kent. Dit maakt 
het echter niet eenvoudig om op een 

uniforme manier te werk te gaan. 

Door rekening te houden met de 

eerder gemaakte opmerkingen en 
gebruik te maken van de uitgebreide 

referentiecollectie is het mogelijk om 
kwalitatieve inzichten te vergaren. 

Om deze uitspraak kracht bij te 
zetten wordt het onderzoek naar de 

recente ovenvondsten van Asse 

centraal gesteld. 

Dit onderzoek focust zich op de vier5 

tot nu toe aangetroffen 
ovenstructuren in de vicus van Asse, 

en is het resultaat van een 
vruchtbare samenwerking met 

Kristine Magerman (Katholieke 
Universiteit Leuven - KUL). De 

uitwerking van de verschillende 
ovenstructuren afzonderlijk werd 

reeds opgenomen in verscheidene 
opgravingsverslagen (o.a. Magerman 

et al. 2008; Magerman et al. 2011; 
Magerman 2010-2011, mondelinge 

mededeling) maar de gezamenlijke 

uitwerking en detailstudie is nog in 
volle uitwerking. Toch kan aan de 

hand van de reeds bekomen 
resultaten aangetoond worden dat 

een systematische studie van goede 
en gedetailleerde veldobservaties, 

staalname en materiaalverwerking 
een meerwaarde biedt aan de studie 

van deze unieke structuren. Zo komt 

                                    
 

 
5 Ovens Asse 1 en Asse 2: site Asse-
Krokegemseweg 2007. 
Oven Asse 3: site Asse-Nerviërsstraat 2009-2010. 
Oven Asse 4: site Asse-Nerviërsstraat 2010. 
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men tot een beter begrip van de 

ovenstructuur zelf binnen zijn 
bredere context, zijn functie in de 

chaine opératoire van de 
aardewerkproductie en het bredere 

verhaal van de vicus. Figuur 6 geeft 
een overzicht van de verschillende 

aangetroffen ovenstructuren in 
grondplan. Hier wordt de grote 

verscheidenheid aan pottenbakkers-
ovens geïllustreerd en dit zelfs 

binnen eenzelfde site. De onderlinge 
verschillen zijn deels wel te kaderen 

binnen een temporele evolutie, maar 
ook binnen dezelfde periode komen 

er verscheidene oventypes voor. 

De studie van de ovens Asse 1 en 
Asse 2, in relatie met elkaar 

gevonden, illustreert mooi hoe een 
beter begrip kan bekomen worden 

van de morfologie van oven-
structuren en de onderlinge relatie 

van deze structuren, met elkaar en 

met de ruimere omgeving. 

Beide ovenstructuren deelden een 

gemeenschappelijke stookkuil, een 
fenomeen dat in de literatuur bekend 

staat als twin kilns. Vermoedelijk 
waren ze dan ook gemeen-

schappelijk in gebruik. Beide ovens 
kan men linken aan een groot aantal 

sporen in de nabije omgeving die 
samen met de ovens een atelier 

gevormd hebben. Zo kan men de 
ovens o.a. in verband brengen met 

enkele paalkuilen die behoorden tot 
een mogelijke overdekking van de 

stookkuil of een windscherm, 

extractiekuilen, een mogelijke kuil 
voor de preparatie van klei en een 

extractie- of voorraadkuil voor klei, 
die later is opgevuld met misbaksels 

van de aardewerkproductie. 

 

Figuur 6. Overzicht van de vier ovenvondsten te Asse. In samenwerking met Kristine Magerman 

en de KUL.
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De morfologische studie van deze 

ovens kan andere (archeometrische) 
dateringen mee ondersteunen of 

zelfs verfijnen door kritische 
vergelijking met referentiemateriaal 

uit de opgebouwde databank. Voor 
oven Asse 1 zijn vier referenties 

gevonden waardoor we een datering 
van het einde van de eerste eeuw 

tot het begin van de derde eeuw 
kunnen vooropstellen. Hiermee 

ondersteunt de morfologische 
datering de archeomagnetische 

datering in de tweede eeuw n. Chr.6. 
Een gelijkaardige analyse voor oven 

Asse 2 , levert 32 referenties op en 

tevens een datering tussen het einde 
van de eerste eeuw en het begin van 

de derde eeuw (Magerman et al. 
2008). 

Een ander treffend voorbeeld van de 
meerwaarde van een terdege studie 

van ovenvondsten zijn de resultaten 
bekomen uit het kortstondig 

noodonderzoek in november 2010 
aan de Nerviërsstraat te Asse. 

Tijdens de opvolging van de aanleg 
van nutsleidingen werd een deels 

verstoorde pottenbakkersoven 
aangetroffen. Na melding bij het 

Agentschap Ruimte & Erfgoed bleef 

de projectduur beperkt tot een 
termijn van 10 werkdagen. Met 

enige trots kunnen hier de resultaten 
getoond worden van een 

gedetailleerde veldstudie ondanks de 
grote tijdsdruk. 

De ovenstructuur werd reeds eerder 
verstoord door het trekken van 

nutsleidingen dwars doorheen de 
stookkamer en een recent kijkputje 

van de Regie der Gebouwen 

                                    

 

 
6 Archeomagnetisch onderzoek uitgevoerd door 
prof. Hus - 161 ± 36 n.Chr. 

vernielde hierbij nog een groter deel 

van dit ovendeel. Ondanks de 
moeilijke werkomstandigheden was 

het mogelijk een gedetailleerde 
studie uit te voeren van de 

ovenstructuur. Dit leverde een goed 
beeld op van de evolutie in het 

gebruik van de ovenstructuur. Het 
was mogelijk om drie verschillende 

fasen te onderscheiden in het 
verstoorde grondplan (fig. 7). Deze 

fasen getuigen van de complexe 
gebruiksgeschiedenis waarbij de 

oorspronkelijke ovenstructuur maar 
liefst twee maal werd verbouwd met 

als voornaamste doel het 

stookkanaal te versmallen en 
verlengen naar een meer functionele 

vorm. Verbouwingen of herstellingen 
van ovens komen regelmatig voor 

zoals bijvoorbeeld op de site van 
Crèvecoeur-sur-l'Escaut waar een 

oven tevens twee maal werd 
verbouwd, waardoor het type zelfs 

geheel wijzigde in functionele 
opbouw (Gaillard et al. 2001, 64-

67). 

De ovenstructuur met verbouwing te 

Asse kunnen we dateren op basis 
van zijn morfologie in de late eerste 

eeuw. De vondst van terra nigra 

fragmenten in de stookkuil laat toe 
de datering verder te verfijnen tot 

het derde kwart van de eerste eeuw. 
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Figuur 7. Pottenbakkersoven Asse 4 met 

weergave van de drie (ver)bouwfases. In 

samenwerking met Kristine Magerman en de 

KUL. 

5 Conclusie en blik op de toekomst 

Beide voorbeelden getuigen dat het 
mogelijk is om zonder grote 

inspanningen, maar door kritischer 
en gedetailleerder stil te staan bij 

ovenstructuren en hun gerelateerde 
structuren, een duidelijker beeld te 

krijgen van deze intrigerende 
structuren. Het afgeleverde thesis-

onderzoek tracht een bruikbare 
synthese te vormen van de huidige 

kennis over het studieonderwerp en 
dit zowel op een theoretische als 

meer toegepaste manier, aan de 
hand van de opgebouwde 

referentiecollectie en het naar voor 

schuiven van enkele aandachts-
punten. Dit werk - hier 

gepresenteerd in slechts een 
beknopt inleidend artikel - tracht 

niet enkel een synthese of inleiding 
te bieden maar wil ook het belang 

van een goed begrip van deze 
structuren op de onderzoeksagenda 

plaatsen. Het onderwerp biedt nog 
een rijk onderzoekspotentieel en de 

ontsluiting van oudere opgravings-
gegevens en -materiaal omtrent 

deze materie kan een wezenlijke 

bedrage leveren in de toekomst. 

Graag wil ik hierbij de lezer 
uitnodigen de thesis ter hand te 

nemen om het gehele verhaal in 
meer detail te kunnen doornemen. 

Tevens lanceer ik een warme oproep 
om gegevens over recente en 

mindere recente ovenvondsten te 
melden om deze te kunnen 

vergelijken met de referentiecollectie 
en zo de typologie en de datering 

verder te kunnen verfijnen. 
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