Bijlage bij KNA-Leidraden Anorganisch materiaal:
LEIDRAAD 4, Aardewerk uit de Romeinse tijd (ca. 20 voor Chr. – 450 na Chr.)
Concordantielijsten voor de uitwisseling van codes tussen de SIKB-domeintabel Artefacttype (versie 1.4.1) met betrekking tot aardewerk uit de Romeinse tijd en
de overeenkomstige codes voor categorie/bakselgroep, conform het classificatiesysteem in deze Leidraad.

Concordantielijst Codetabel Artefacttype – categorie (bakselgroep) Romeins aardewerk
Algemene code
AMFOOR
AMFOOR.STAND
AWH
BELG
BGRS
BRD
BRIQUET
DOLIUM
DUN
DUNNIJM
GEBRONSD
GEVERFD
GEVERFD.POMPROOD
GEVERFD.TECH-D
GLD
KURKURN
RUW
RUWNIJM
TNIGRA
TRUBRA
TS
USLARIEN
VLAAMROM
WRIJFSCHAAL

Toelichting op algemene code
Amfoor, dikwandig aardewerk
Standamfoor
Aardewerk, handgevormd
Belgisch/Gallo-Belgisch aardewerk
Belgisch grijs/terra nigra-achtig aardewerk
Belgisch rood aardewerk
Briquetage materiaal (zoutwinning)
Dolium/voorraadvat
Dunwandig aardewerk
Dunwandig Nijmeegs/Holdeurns aardewerk
Gebronsd aardewerk
Geverfd/gevernist aardewerk, gedraaid
Pompejaans rood
Geverfd aardewerk, gedraaid ꟷ techniek d: glanzend zwart op rood
Gladwandig aardewerk, gedraaid
Kurkurn, handgevormd aardewerk
Ruwwandig aardewerk
Ruwwandig Nijmeegs/Holdeurns aardewerk
Terra nigra
Terra rubra
Terra sigillata
Uslarien aardewerk, handgevormd
Vlaams-Romeins/Menapisch aardewerk
Wrijfschaal/mortarium, dikwandig aardewerk
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Categorie (bakselgroep) Romeins aardewerk
amforen
amforen, regionale amforen
handgevormd aardewerk
terra nigra, terra rubra
gladwandig aardewerk, ruwwandig aardewerk (Low Lands ware I)
gladwandig aardewerk, ruwwandig aardewerk (Low Lands ware I)
briquetage-aardewerk
dolia
dunwandig aardewerk
legioenswaar
gebronsd aardewerk
geverfd aardewerk, metaalglanswaar
Pompejaans rood aardewerk
metaalglanswaar
gladwandig aardewerk, legioenswaar
kurkurnen
ruwwandig aardewerk
ruwwandig aardewerk
terra nigra
terra rubra
terra sigillata
handgevormd aardewerk
gladwandig aardewerk, ruwwandig aardewerk
wrijfschalen
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BEELD
BEELD.GODHEID
NETVERZW
OLIELAMP
SLINGERK
SMELTKRS
SPEELGD
SPEELGD.MASKER
SPEELGD.SPEELSCH
SPINGEW
SPINKLOS
VUURBOK
WEEFGEW

Beeld
Godheid
Netverzwaarder
Olielamp
Slingerkogel
Smeltkroes
Speelgoed
Masker
Speelschijf
Spingewicht
Spinklos
Vuurbok
Weefgewicht
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keramische objecten: cultisch
keramische objecten: cultisch
keramische objecten: huishoudelijk
keramische objecten: huishoudelijk
keramische objecten: wapentuig
keramische objecten: huishoudelijk
keramische objecten: speelgoed
keramische objecten: cultisch
keramische objecten: speelgoed
keramische objecten: huishoudelijk
keramische objecten: huishoudelijk
keramische objecten: huishoudelijk
keramische objecten: huishoudelijk
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Concordantielijst categorie (bakselgroep) Romeins aardewerk – Codetabel Artefacttype

terra sigillata

ABR (Artefactype) –
algemene code
TS

dunwandig aardewerk

DUN

legioenswaar

DUNNIJM, GLD

terra rubra

TRUBRA, BELG

terra nigra

TNIGRA, BELG

gebronsd aardewerk

GEBRONSD

geverfd aardewerk

GEVERFD

metaalglanswaar

GEVERFD, GEVERFD.TECH-D

Pompejaans rood aardewerk

GEVERFD.POMPROOD

gladwandig aardewerk

GLD, BGRS, BR, VLAAMROM

regionale amforen

AMFOOR.STAND

Categorie Romeins aardewerk
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Nadere toelichting categorie
Fijne tafelwaar, voorzien van een rode, glanzende deklaag, waartoe zowel de
Italische (Arretina) als Gallische productiecentra, als ook de laat-Romeinse
Argonnenwaar en vroeg-middeleeuwse pseudo-sigillata gerekend worden.
Fijne tafelwaar uit de vroeg-Romeinse tijd, meestal in militaire contexten
aangetroffen met een geverfde, gegladde of ruwe wandafwerking; hiertoe
behoren o.a. Aco-bekers.
Fijne tafelwaar van geverfd, gladwandig en ruwwandig aardewerk dat in
militaire contexten (canabae) door en voor het leger werd vervaardigd; in
Nederland is hiervan een productie bekend: de Nijmeegs-Holdeurnse waar.
Oxiderend gebakken fijne tafelwaar (vooral hoge bekers, borden en bakjes) uit
Gallia Belgica en vervaardigd in uiteenlopende technieken, zowel gladwandig
gepolijst als voorzien van een deklaag.
Reducerend gebakken fijne tafelwaar in uiteenlopende technieken, zowel
gepolijst, gesmookt als voorzien van een (zwarte) deklaag; hiertoe behoort
ook de laat-Romeinse variant: late terra nigra.
Oxiderend gebakken fijne tafelwaar waarbij het wandoppervlak voorzien is
van een fijne deklaag met mica-glimmer; het vormenspectrum bestaat deels
uit metaal-imitaties.
Fijne tafelwaar (vooral bekers, borden en kannen), die voorzien is van een
deklaag in een andere kleur dan het baksel.
Fijne tafelwaar (vooral bekers) in een aan terra sigillata-verwante
productietechniek, waarbij een donker metaalglanzend wandoppervlak werd
verkregen.
Voornamelijk gebruiksaardewerk (borden en deksels), waarbij de binnenzijde
en buitenzijde van de rand met een rode verflaag bedekt zijn; aan de
buitenzijde van de wand en de bodem zijn vaak brandsporen zichtbaar.
Groep van tafelwaar en gebruiksaardewerk met een uiteenlopend
vormenspectrum, die gekenmerkt wordt door het (ge)gladde wandoppervlak.
Amforen met een regionale herkomst en verspreiding, onder andere uit het
Rijnland, de Maasvallei en de Scheldevallei; voorheen werden de benamingen
'kruikamforen' of 'middelgrote standamforen' gebruikt.
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amforen

AMFOOR

dolia

DOLIUM

wrijfschalen

WRIJFSCHAAL

ruwwandig aardewerk

RUW, RUWNIJM, BGRS, BR,
VLAAMROM

kurkurnen

KURKURN

briquetage-aardewerk

BRIQUET

handgevormd aardewerk

AWH, USLARIEN

keramische objecten: cultisch

BEELD, BEELD, MASKER

keramische objecten: huishoudelijk

NETVERZW, OLIELAMP,
SMELTKRS, SPINGEW,
SPINKLOS, VUURBOK,
WEEFGEW
SPEELGD,
SPEELGD.SPEELSCH,
SLINGERK

keramische objecten: speelgoed
keramische objecten: wapentuig

Bijlage bij Leidraad 4 Aardewerk uit de Romeinse tijd
Versie 1.1

Grote stand- of puntamforen, waarin verschillende soorten producten, zoals
olijfolie, vissaus, wijn en vruchten, werden getransporteerd en opgeslagen; de
herkomst betreft meestal het mediterrane gebied.
Grote voorraadvaten met een naar binnen gebogen rand, die zowel met de
hand als op een draaischijf vervaardigd kunnen zijn.
Aardewerkvorm, die in de basis bestaat uit een open kom of teil en is voorzien
van een stevige opstaande rand, al dan niet met een schenktuit en aan de
binnenzijde grit of een rasp.
Groep van gebruiksaardewerk met een uiteenlopend vormenspectrum dat
wordt gekenmerkt door baksels waaraan meestal een fijne tot grove magering
is toegevoegd.
Handgevormd importaardewerk met een kurkachtig wandoppervlak dat
gekenmerkt wordt door een magering van kalk (calciet/carbonaat), potgruis of
organische partikels, met vaak pekresten op de rand.
Handgevormd aardewerk dat ook wel zoutkeramiek of kustaardewerk wordt
genoemd en voornamelijk bestaat uit cilinders en andere potvormen,
gerelateerd aan het transport van zout uit de Vlaamse, Zeeuwse en Hollandse
kuststreek naar het achterland.
Brede groep van (veelal lokaal) handgevormd aardewerk dat in de gevorderde
Romeinse tijd vervangen wordt door draaischijfaardewerk. Herintroductie in de
laat-Romeinse tijd.
Goden- of godinnenbeeldjes, en ook maskers kennen vaak een cultisch of
apotropeïsch gebruik.
Brede groep van objecten die in gebruik waren binnen huiselijke sferen, zowel
in het kader van de productie (wol. visvangst) als verwarming/verlichting.

Objecten als knikkers, speelstenen of malgemaakte dieren (op wielen) kunnen
als speelgoed zijn gebruikt.
Slingerkogels zijn de bekendste voorbeelden van keramisch wapentuig, al
kunnen deze voor de jacht zijn gebruikt.
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