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Voorwoord

Een zo veelzijdig thema als de Romeinse terracotta’s vormt een onuitputtelijke bron voor onderzoek. Dit

werk is zeker niet het einde van dat proces. Wij hopen door onze benadering van het thema een

stimulerende bijdrage te leveren aan de dialectiek van het onderzoek.

Het opbouwen van een repertorium en het langzaam proces van de verwerking is een project dat veel

geduld heeft gevergd, niet alleen van mijzelf, maar ook van al diegenen die hun steun en vertrouwen

bleven betuigen.

In de eerste plaats dank ik mijn promotor Dr. A. Van Doorselaer voor mijn introductie in het onderwerp,

zijn jarenlange steun en het delen van zijn ervaring. Verder dank ik Dr. M. Lodewijckx (Katholieke

Universiteit Leuven) en Dr. R. Brulet (Université Catholique de Louvain) voor hun financiële steun bij

het realiseren van de chemische analyses. Wijlen Dr. W. Viaene (Katholieke Universiteit Leuven) en Dr.

R. Ottenburgs (Katholieke Universiteit Leuven) stonden steeds klaar met steun en raadgevingen bij het

petrografisch onderzoek en het ter beschikking stellen van de infrastructuur in het labo voor fysico-

chemische geologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Dr. G. Van Boekel verleende haar

raadgevingen en de toestemming voor het verwerken van verschillende niet-gepubliceerde vondsten uit

Trier.

In het bijzonder dank ik de conservatoren van de musea waar ik meermaals werkbezoeken heb gebracht

en de privé-verzamelaars die welwillend hun collectie ter beschikking stelden.

Verschillende buitenlandse musea en instellingen verleenden hun medewerking, in het bijzonder het

Römisch Germanisches Museum Köln (Dr. H. Hellenkemper), het Rheinisches Landesmuseum Bonn (Dr.

G. Hellenkemper), het Rheinisches Landesmuseum Trier (Dr. K. Goethert), het Museum für Vor- und

Frühgeschichte in Franfurt (Dr. I. Zetsche), het Musée des Beaux-Arts van Rennes en het Musée

Labenche van Brive-la-Gaillarde (F. Moser en C. Moser-Gautrand).

Het was ook steeds aangenaam samenwerken met de archeologen te velde, die graag informatie

verleenden over recent opgegraven vondsten en ze ter beschikking stelden: Geert Vynckier, Alain

Vanderhoeven, Marleen Martens en Sofie Vanhoutte (VIOE), M. Rogge, Johan Deschieter, Guy De

Mulder en Kurt Braeckman (PAMZOV), Philippe Mignot (Direction d’Arlon) en Peter Cosyns.

Voor de goede samenwerking danken wij ook Fabienne Vilvorder (Université Catholique de Louvain),

Claire Massart (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel) en Ludwine Deblon (Musée des

Celtes, Libramont).

Technische bijstand bij het vervaardigen van de slijpplaatjes werd steeds met evenveel inzet en precisie

gegeven door Herman Nijs (technisch medewerker van het labo fysico-chemische geologie van de

Katholieke Universiteit Leuven).

Mijn ouders en familie wil ik danken voor het begrip en de belangstelling die ik gedurende de

voorbereiding van deze studie mocht ondervinden. Mijn speciale dank gaat uit naar Bart die altijd klaar

stond om computerproblemen te helpen oplossen en voor wie nooit een inspanning te veel was.

Verder wil ik mijn vrienden danken voor de bemoedigingen en de bezorgdheid in de eindstrijd van dit

werk. Vooral Hans, Werner en Erik wil ik bedanken voor hun helpende hand.

Voor mijn gezin hoorde dit onderzoek jarenlang tot de dagelijkse agenda. De vele offers die Marleen,

Dries en Jeroen brachten zijn niet vanzelfsprekend. Ik weet wat dit heeft gevergd, hoewel ik het niet altijd

liet blijken. Marleen, voor je onvermoeibaar zorgen, bedankt.
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1. AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK

1.1 VOORWERP VAN HET ONDERZOEK

Terracottastatuetten zijn beeldjes van geringe afmetingen, vervaardigd uit terracotta. Meestal zijn zij

kleiner dan 25 cm, maar uitzonderlijk komen grotere voorstellingen voor.
1
 Bijna al deze beeldjes zijn

gevormd in mallen.
2
 Ook de maldelen en de gebruikte modellen behoren tot het onderzoeksdomein.

Daarnaast werden één handgevormd en twee wielgedraaide beeldjes opgenomen in het bestand.

1.2 GEOGRAFISCH KADER

De moderne landsgrenzen van België vormen de afbakening van ons onderzoeksgebied. In de traditie

van reeds eerder verschenen repertoria voor Nederland
3
 en Zwitserland

4
 was dit een logische keuze.

Binnen dit gebied hebben wij getracht een zo volledig mogelijke opname te realiseren van de

terracotta’s, verspreid over musea en privé-verzamelingen.

Voor zover de begrenzingen van de civitates en het verloop van het antieke wegennet gekend zijn werd

dit vermeld bij de beschrijving van de sites en de vindplaatsen. Op die manier is het bij de verwerking

van de onderzoeksresultaten mogelijk rekening te houden met de antieke geografische situatie.

Om lacunes in het Belgisch vondstrepertorium aan te vullen, vooral op het vlak van de typologie en de

chronologie, werd het databestand aangevuld met vondsten van vindplaatsen in Frankrijk, Groot-

Brittannië, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Uitgangspunt voor de keuze is hun

bijdrage tot een beter begrip van het in België gevonden repertorium. Productiecentra die geen

aantoonbare invloed hadden op het in België geïmporteerde materiaal werden niet opgenomen.

1.3 CHRONOLOGISCH KADER

Gangbare termen die chronologische periodes aanduiden in de Romeinse tijd zijn vooreerst de uit het

Frans ontleende algemene termen Hoge Keizerrijk en Late Keizerrijk (Haut Empire en Bas Empire).
5

Zij verdelen de Romeinse periode in onze gewesten in twee periodes, waarvan de breuklijn bepaald

wordt door een ingrijpende historische gebeurtenis, met name de Germaanse invallen tussen 250 en

275 n.C., die hun sporen nalieten in heel Noord-Gallië. Meer specifiek voor onze gebieden zijn er een

aantal politieke, militaire, economische en ecologische factoren die een verdere chronologische

verfijning van het Hoge Keizerrijk toelaten. Na de verovering van onze gewesten door Caesar, tussen

57 en 51 v.C., is er weinig verandering merkbaar in de maatschappelijke organisatie van de inheemse

bevolking. Pas in de Claudische periode, gelijktijdig met de uitbouw van het wegennet en vaak

onverbrekelijk ermee verbonden, neemt de bewoning in vele nieuw opgerichte nederzettingen een

aanvang. Pas vanaf de Flavische periode wordt de invloed van het romaniseren duidelijk zichtbaar in

de grootschalige import van luxegoederen, die nu een algemene verspreiding kennen. Het begin van de

Flavische dynastie in 69 n.C. vertegenwoordigt een kentering in het proces van romanisering, die nu

definitief doorbreekt in de hele regio. Op militair vlak wordt deze overgang getekend door de Bataafse

opstand van 69/70. De repressie die hierop volgde liet haar sporen na in Tongeren en mogelijk ook in

Tienen, waar brandlagen een zeer goed dateringscriterium bieden voor de archeoloog. Zowel

maatschappelijk, politiek als militair sluiten de jaren 69/70 een periode af die wij voor onze gewesten

als vroeg-Romeins kunnen betitelen. Deze periode wordt gekenmerkt door een langzame

maatschappelijke evolutie van de inheemse, traditionele levenswijze, naar de Romeinse economische

organisatie en samenhangend daarmee de Romeinse levenswijze. De daaropvolgende midden-

Romeinse periode, gesitueerd tussen 69/70 n.C. en 275 n.C.is een tijd van algemene bloei, wat zeer

duidelijk tot uiting komt in de materiële cultuur en de bewoningscontinuïteit op de meeste sites. Toch

zijn er ook hier zowel maatschappelijke als politieke en militaire factoren die een indeling binnen deze

lange periode verantwoorden en zelfs noodzaken. Directe aanleiding zijn de invallen van de Chaucen in

de jaren 170-175 n.C., waarop het recent opgegraven militair kamp van Maldegem als een directe

reactie kan worden beschouwd. Niet alleen op militair vlak werd de impact van deze plundertochten

aangetoond. Ook op maatschappelijk niveau is het duidelijk dat vele sites, waaronder Destelbergen,

                                                  
1 Het grootste beeldje uit het repertorium, Venus cat. nr. 3373 (174) uit Keulen, heeft een lengte van 38,5 cm.
2 Zie terminologie.
3 Van Boekel 1987
4 von Gonzenbach 1986; von Gonzenbach 1995
5 zie bijvoorbeeld Thoen 1987, 58; Rogge et al. 1990, 59.
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Elewijt en Kerkhove, in deze periode een grondige reorganisatie van het nederzettingsareaal

doormaakten. Op materieel vlak is een algemene teruggang merkbaar in de levensstandaard en zelfs

een wijziging in de bredere economische verhoudingen. Dit komt bijvoorbeeld op het vlak van de

keramiek tot uiting in het verdwijnen van de Centraal-Gallische import en in de opkomst van de Trierse

ateliers. Deze fundamenteel gewijzigde situatie verantwoordt dat de midden-Romeinse periode wordt

ingedeeld in een vroege midden-Romeinse tijd, gesitueerd tussen 69/70 en 170/175 n.C. en een late

midden-Romeinse tijd tussen 170/175 en 250/275 n.C. De vroege periode vertegenwoordigt daarbij

voor onze gewesten een gouden eeuw van politieke stabiliteit, militaire rust en economische groei. De

late periode wordt gekenmerkt door verminderde politieke stabiliteit, wat duidelijk tot uiting komt in de

muntpolitiek en veranderende economische verhoudingen. De Germaanse invallen tussen 250 en 275

n.C. leiden tot langzaam verval. Voor vele sites betekenen zij zelfs het definitieve einde. Voor de

kustvlakte is een bijkomende ecologische factor belangrijk voor het einde van de bewoning. De

Duinkerke 2-transgressie veroorzaakte dat het kustgebied in die periode volledig ontruimd werd.
6
 De

laat-Romeinse periode die hierop volgt, wordt gekenmerkt door een schijnbare ontvolking. Romeins

Tongeren valt terug op een veel kleiner stadsareaal, waar de Gallo-Romeinse levenswijze wordt

voortgezet. Voor de meeste landelijke sites is de situatie nog extremer. Hier is de bewoning vrijwel

volledig afgebroken en zijn slechts sporadisch geringe sporen waarneembaar van menselijke

aanwezigheid in de laat-Romeinse tijd. Mogelijk is een terugkeer naar de voor-Romeinse levenswijze

hiervan de oorzaak. De overblijfselen hiervan zijn veel moeilijker te detecteren in het archeologisch

landschap. Alleen Doornik wint aan belang als hoofdplaats van de Civitas Turnacensis. Ook de

militairen treden versterkt naar voor in de maatschappij. Militaire steunpunten zijn gelegen aan de kust

in Oudenburg, maar ook aan strategische wegverbindingen als Braives en Liberchies en op strategische

hoogten als de Roche à l'homme te Dourbes en in Furfooz. Deze kernen hielden doorgaans stand tot het

begin van de vijfde eeuw, ca. 410 n.C.

Bij de chronologische indeling werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de historische en

archeologische realiteit. Toch blijft een dergelijke indeling kunstmatig en laat de geschiedenis zich niet

in een keurslijf dwingen. Zo is het duidelijk dat de doorbraak van de romanisering niet in alle gebieden

tegelijk plaatsvond. In het Waasland bijvoorbeeld neemt de romanisering een aanvang rond 50 n.C.
7

Voor de kustvlakte wordt ze pas tastbaar vanaf 70 n.C.
8

Een algemeen methodologisch probleem vormt de datering van derde-eeuwse contexten. De schaarste

aan archaeologica in de derde eeuw staat in schril contrast met de overvloed aan materiaal uit de

tweede eeuw. Dit is volgens Bayard te wijten aan het verdwijnen van de terra sigillata, aan de

verminderde muntslag onder de Severische keizers en de vernietiging van de bovenste lagen op vele

sites.
9
 Het zou dus best kunnen dat de materiële lacunes in veel van onze sites in de derde eeuw, eerder

te wijten zijn aan onze gebrekkige kennis van het referentiemateriaal dan aan een werkelijke materiële

en demografische teruggang
10

 Een goed voorbeeld hiervan zijn de recente ontwikkelingen in onze

kennis van de spreukbekerkeramiek uit Trier.
11

 De nieuwe dateringsvoorstellen van deze

aardewerkcategorie hebben tot gevolg dat de datering van sommige contexten verruimd kan worden tot

het derde kwart van de derde eeuw, waar zij voordien op het einde van de tweede of het begin van de

derde eeuw afsloten.
12

                                                  
6 Thoen 1987, 58: De Romeinse aanwezigheid in het kustgebied situeert zich in de tijd tussen 70 en 410 n.C. De breuk tussen het

Vroege en Late Keizerrijk wordt gekenmerkt door politieke moeilijkheden en militaire anarchie, waarmee heel het Rijk te

kampen had tijdens het derde kwart van de derde eeuw. Voor het kustgebied kwam daarbij nog een natuurramp: de Duinkerke 2-

transgressie, waardoor het kustgebied tegen 270 n.C. volledig was ontruimd. Van dan af zal de Romeinse bewoning zich

uitsluitend afspelen op het pleistocene zandgebied, geïntegreerd in de militaire bedrijvigheid.
7 Rogge et al. 1990, 59.
8 Thoen 1987, 58.
9 Bayard 1980, 147.
10 zie het grafveld van Remagne.
11 Künzl 1997.
12 zie Tournai Quartier Saint-Brice (context 218).
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2. PROBLEEMSTELLING EN TERMINOLOGIE

2.1 STAND VAN HET ONDERZOEK

De antieke productieplaatsen van de Gallo-Romeinse terracotta's bevinden zich hoofdzakelijk in twee

gebieden met elk een eigen technische visie op de productie: Centraal-Gallië en Oost-Gallië. De

Centraal-Gallische ateliers zijn voornamelijk geconcentreerd in en rond de vallei van de Allier, een

bijrivier van de Loire. De opgravingen die bekendheid gaven aan deze ateliers gebeurden hoofdzakelijk

rond het midden en in de tweede helft van de negentiende eeuw door leden van de Société d’émulation

de l’Allier, later du Bourbonnais, zoals A. Bertrand, L. Esmonnot en E. Tudot. Op die manier kwamen

rijke verzamelingen tot stand van beeldjes waarvan echter in het beste geval de vindplaats nog net

bepaald kan worden. Na de ontdekking van de ateliers van Toulon-sur-Allier schreef Tudot in 1860 een

eerste synthese over de vondsten in het Allier gebied. Hij spreidde de productie over een periode van

acht eeuwen, gaande van de eerste eeuw v.C. tot de zevende eeuw n.C. op basis van de stijl, waarin hij

achtereenvolgens Etruskische, klassiek Grieks-Romeinse, Egyptische en Frankische invloeden meende

te herkennen. De chronologische evolutie van de productie was meer gebaseerd op de

verbeeldingskracht van de onderzoeker dan op de opgravingsgegevens, in zoverre deze al werden

genoteerd en gepubliceerd. De verdienste van het werk ligt vooral in de zeer accurate tekeningen die

Tudot als kunstenaar en directeur van de “Ecole de dessin de Moulins” maakte. Bijna een halve eeuw

later verscheen het werk van A. Blanchet, die een meer kritische synthese schreef over de stand van het

onderzoek rond de eeuwwisseling. Dan is het wachten tot M. Rouvier-Jeanlin in 1972 de belangrijke

collectie uit het Musée des Antiquités Nationales in Saint-Germain-en-Laye te boek stelt.
13

 Deze

verzameling kwam grotendeels tot stand dank zij de oude opgravingen uit de negentiende eeuw. Het

werk biedt een belangrijk overzicht van de vormenschat, maar geeft geen informatie over de

vondstcontexten, voornamelijk omdat deze niet meer te achterhalen zijn. Sindsdien verschenen nog

verschillende museumcatalogi, o.m. van het Musée Rolin in Autun, van het Musée de Langres en van

het Musée Carnavalet in Parijs. Op het gebied van de kennis van de ateliers is er evenwel geen

baanbrekend werk verricht. Hoewel de publicaties van de nieuw opgegraven sites als Bourbon-Lancy

en Rennes het recent onderzoek als baanbrekend voorstellen, vallen de uiteindelijke resultaten sterk

tegen.
14

 Een status quaestionis van de kennis van de Centraal-Gallische terracottaproductie werd

opgemaakt ter gelegenheid van een congres over de terracotta's in 1989 te Parijs. De resultaten hiervan

werden in 1993 te boek gesteld.
15

 Hierin kwamen de vorderingen, maar ook de lacunes van het

onderzoek naar voor. De voornaamste pijnpunten zijn enerzijds het gebrek aan kwaliteitsvolle

publicaties in verband met de ateliers en anderzijds de inventarisatie van het materiaal van de Franse

consumentsites.
16

 In schril contrast hiermee staat het dure onderzoek naar de chemische samenstelling

van de pasta, dat de laatste decennia op grote schaal werd uitgevoerd door de Franse musea. Door deze

stand van zaken is het belang van het onderzoek in de verder gelegen importgebieden uitermate groot.

Een belangrijk werk in dit verband is het repertorium van de Nederlandse terracotta’s door G. Van

Boekel.
17

 In deze catalogus schetst de auteur systematisch en per thema, de stand van het onderzoek in

de verschillende productieregio's. Door het overwicht van de Oost-Gallische import in Nederland ligt

de klemtoon echter meer op de Oost-Gallische regio. Verder behandelt een tentoonstellingscatalogus

van de hand van H. Lange de voornamelijk Cenraal-Gallische import in het Oostenrijkse Salzburg.
18

Tenslotte is er het baanbrekend werk van V. von Gonzenbach, die de Zwitserse terracotta's in kaart

bracht. In overeenstemming met de vele goed gedateerde Zwitserse vondsten, schetst de auteur een

stilistische evolutie van het Centraal-Gallische repertorium.

In het Rijnland en het Moezelgebied zijn de twee voornaamste ateliers ongetwijfeld Keulen en Trier.

Keulen kende op het einde van de vorige eeuw een grote stadsuitbreiding in westelijke richting, waarbij

men stootte op de grondvesten van een grote pottenbakkerswijk in de omgeving van de Rudolfplatz.

Veel van de gegevens over het atelier, waar later opgravingen werden verricht, zijn verloren gegaan in

het geweld van de tweede wereldoorlog. Een overzicht van het Keulse terracottarepertorium verscheen

in 1993 van de hand van H. Lange. Ook Trier kende in het atelier aan de Horst-Wessel Ufer een

                                                  
13 Rouvier-Jeanlin 1972.
14 von Gonzenbach 1993,Germania 71, p. 262: recensie.
15 Bémont et al. 1993.
16 De Beenhouwer 1995, Bonner Jahrbücher 195, p.781-784
17 Van Boekel 1987.
18 Lange 1990.
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belangrijke terracottaproductie. Deze is vooral gekend door de opgravingen uit het begin van de

twintigste eeuw, waarvan de vondsten werden beschreven door S. Loeschcke in 1911. Ook bij

recentere opgravingen in de jaren tachtig kwamen nieuwe terracotta's aan het licht. De vondsten

worden bewaard in het Trierse RLM, waar zich ongetwijfeld de rijkste collectie bevindt van de Oost-

Gallische terracotta-industrie. Het museum bewaart onder andere de verzamelingen afkomstig van de

heiligdommen van Trier Altbachtal en Dhronecken. Dit terracottabestand wordt momenteel bewerkt

door G. Van Boekel. Deze auteur verrichtte reeds baanbrekend werk voor de kennis van de Oost-

Gallische productie in haar eerder vermelde repertorium van de Nederlandse terracotta's. Eerder

verscheen in 1980 de catalogus van de terracotta's uit de antieke site van Nida-Heddernheim van de

hand van E. Rüger. Deze staat centraal in de nog steeds voortdurende discussie over de Midden-

Rijnlandse terracottaproductie. Belangrijk is ook het thematische werk van G. Schauerte over de

"mutterliche Gottheiten". Hoewel de auteur ook aandacht besteedt aan de Centraal-Gallische

terracotta’s ligt, door de beperking van het thema, ook hier de nadruk op Oost-Gallië.

Uit dit overzicht blijkt duidelijk hoe het onderzoek van de Gallo-Romeinse terracotta's reeds van bij de

aanvang uiteenviel in twee onderzoeksgebieden, Centraal- en Oost-Gallië. Ondanks pogingen van

Blanchet, Schauerte en Van Boekel om beide regio's in hun onderzoek te betrekken, ontbreekt op dit

ogenblik elke synthese omtrent de wederzijdse wisselwerking op iconografisch, technisch en

economisch vlak. Om dit te realiseren ontbraken tot op dit ogenblik nog repertoria uit de contactregio

tussen beide economische invloedssferen. Het voorliggend repertorium van de Belgische terracotta's

hoopt hieraan te voldoen. Hoewel vooral de laatste dertig jaar baanbrekend werk verricht is rond de

Gallo-Romeinse terracotta-industrie, blijkt uit de stand van het onderzoek een duidelijke nood aan

publicaties die systematisch de terracotta's van een grotere regio verzamelen. De afgelopen jaren

verschenen twee belangrijke repertoria die terracottabeeldjes beschreven uit een welomschreven

moderne geografische regio. Het eerste is het hoger vermelde werk van de hand van G. Van Boekel,

die de vondsten uit Nederland bespreekt. Deze zijn voornamelijk afkomstig van Oost-Gallische import.

Het tweede werd gerealiseerd door V. von Gonzenbach die de vondsten uit Zwitserland verzamelde,

bijna uitsluitend afkomstig van Centraal-Gallische ateliers en gedeeltelijk ook uit Italische import. Het

maken van een repertorium dat een zo volledig mogelijk beeld geeft van een geografisch goed

afgelijnde regio is een onontbeerlijke stap om vooruitgang te boeken in het onderzoek van de

terracottabeeldjes. België bekleedt hier een bijzondere plaats. Wij vormen immers de enige moderne

geografische regio waar zowel de Centraal-Gallische als de Oost-Gallische productiecentra in vrijwel

gelijke mate hun producten konden afzetten. Hier wordt de raaklijn zichtbaar van de invloedssfeer van

deze concurrerende productiegebieden.

2.2 PROBLEEMSTELLING

Dat de problematiek rond malgevormd aardewerk niet nieuw is, wordt geïllustreerd door het werk over

de lampen van Vindonissa door S. Loeschcke in 1919. Voor de firmalampen onderscheidde Loeschcke

vier technische groepen. Hij stelde daarbij vast dat de lampen met pottenbakkersstempels niet

noodzakelijk afkomstig zijn van het atelier waarnaar de stempel verwijst.
19

 Loeschcke onderscheidde

voor de firmalampen vier technieken, waarvan er één eigen was aan een kleine groep originele Italische

lampen die in Vindonissa geïmporteerd waren. De meeste lampen schreef hij toe aan Gallische

productiecentra, die door opeenvolgende afvorming van de Italische originelen zouden tot stand

gekomen zijn.
20

 De precieze lokalisatie van de Gallische lampen, met uitzondering van de lokale

producten uit Vindonissa, bleef onduidelijk. In verband met de Oost-Gallische ateliers stelde

Loeschcke zeer concreet: "Auch müssen wir zu ihrer Lokalisierung die Museumbestände einer genauen

Prüfung unterziehen, ob es etwa in gleicher Technik hergestellte Lämpchen gibt, die die Namen

einheimischer Töpfer tragen, da deren Fabrikationsort sich leichter bestimmen lassen würde."
21

 Precies

tachtig jaar na de vaststellingen van Loeschcke, is deze problematiek nog steeds even actueel en kan zij

nog op precies dezelfde manier worden geschetst voor malgevormde serieproducten. Voor de Gallische

en Germaanse terracotta's zijn ook vandaag de vragen rond de evolutie van de productie niet opgelost.

Het ontstaan van de originele series en de ontwikkeling van de afgeleide producten blijven een lacune

in het huidig onderzoek. Gekoppeld aan deze problematiek, kunnen de vragen rond de chronologische

en ruimtelijke spreiding van de producenten en hun exportproducten worden benaderd. Het is daarom

                                                  
19 Loeschcke 1919, 261: Die in genannten vier Techniken hergestellten Lampen stammen trotz ihrer gleichen Stempel nicht aus

den durch die Stempel genannten Werkstätten, sondern sehr wahrscheinlich aus vier verschiedener Fabrikationszentren.
20 Loeschcke 1919, 262 nt.181: voorbeeld van retouchering van onscherp geworden stempels, na afvorming, bij exemplaren in

een andere techniek dan de originele (Abformung, Nachformung).
21 Loeschcke 1919, 268.
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belangrijk dat een repertorium van terracotta's kan beantwoorden aan deze problematiek. Met andere

woorden, het ideale repertorium moet kunnen beantwoorden aan de vragen rond de typologische en

technische evolutie en tegelijkertijd aan de chronologische en economische problematiek.

Vele onderzoekers die zich reeds in het terracottaonderzoek verdiepten, hebben uiteenlopende

opvattingen over de benadering van dit specifieke onderzoeksdomein. Het is leerrijk de verschillende

zienswijzen en resultaten te vergelijken. De typologische studie van de Gallo-Romeinse terracotta's

bleef tot het verschijnen van de museumcatalogus van M. Rouvier-Jeanlin in 1972 onontgonnen

gebied. Typologie dient volgens haar een dubbel doel.
22

 Eerst en vooral een educatief doel:

onderzoekers krijgen door de classificatie gemakkelijk toegang tot de bestudeerde museumcollectie in

het Museum Saint-Germain-en-Laye MAN. Ten tweede laat de typologische classificatie toe

gemakkelijker en sneller fragmenten uit andere museumbestanden en uit nieuwe opgravingen te

identificeren. De gekozen typologische methode is gebaseerd op die van F. Winter, Die Typen der

figürlichen Terrakotten, 2 vol., Berlin 1903, in R. von Kekule, Die antiken Terrakotten v. Sradonitz.

Een classificatie op basis van de productieplaatsen kon niet toegepast worden omdat bijna alle

exemplaren afkomstig zijn van ateliers uit het Alliergebied. Een classificatie volgens de herkomst van

de stukken kon evenmin gerealiseerd, vermits de tweede doelstelling, namelijk het creëren van een

referentiebestand voor een snelle identificatie van nieuwe fragmenten, hiermee niet kon worden

bereikt. Bovendien is de vindplaats van vele fragmenten onbekend. Concreet bestaat de typologie van

Rouvier-Jeanlin uit een gecodeerde beschrijving van strikt vormelijke kenmerken. De verschillende

thema's als Venus, Minerva enz., worden ingedeeld in types, die op hun beurt worden ingedeeld in

groepen en subgroepen.
23

 De houding van de figuren en de vormelijke kenmerken van de attributen, de

kledij en het kapsel worden ontleed en gecodeerd. De code wordt gevormd door een ingewikkelde

combinatie van Romeinse cijfers, hoofdletters, kleine letters en Arabische cijfers, waarvan de betekenis

voor elk thema anders is. Ondanks deze codering, blijft het uitgangspunt in essentie een verbale

beschrijving. Vermits de betekenis van de code verandert per thema, is het praktisch nut voor de

onderzoeker gering. Het ontcijferen vraagt immers een flinke handleiding.

Stilaan groeide de idee dat een nauwkeurige beschrijving van de vormkenmerken zou kunnen leiden tot

een herkomstbepaling. B. Deloche, C. Lahanier en M. Jeanlin gingen de mogelijkheden hiervan na met

behulp van een analytisch computerprogramma, SYStex (système expert) genaamd.
24

 De kenmerken

van 65 beeldjes waarvan de fabrikant of het atelier gekend zijn, werden beschreven door middel van

een uiterst gedetailleerde typologie (typologie fine). Dit corpus leverde een geheel van logische regels

die theoretisch de herkenning van onbekende exemplaren mogelijk moest maken. De toepassing van

het systeem illustreert echter de nadelen van te ver doorgedreven typologieën. Wanneer te veel

variabelen worden opgenomen staat dit de herkenning van anonieme individuen in de weg. Het

verminderen van het aantal variabelen vermindert dan weer de waarde van de toeschrijving. Dit

experiment leert mijns inziens dat een typologie als een op zichzelf staand systeem te vermijden is. De

veelheid van beschrijvingscriteria mag niet het uitgangspunt vormen voor de typologie. Een dergelijke

werkwijze zal onvermijdelijk leiden tot het creëren van lege groepen, waarvoor nooit de inhoudelijke

waarde op het vlak van de chronologie of de herkomst zal kunnen worden aangetoond. Het enige

uitgangspunt voor een typologie kan daarom het individuele beeldje  zijn, dat intrinsiek verbonden is

met de archeologische context en met het productieproces. De typologie van Rouvier-Jeanlin vond dan

ook weinig navolging.

Een ander werk waarin de typologische indeling centraal staat is dat van G. Schauerte.
25

 In dit werk

haalt de typologie zelfs de bovenhand op de eerder summiere individuele beschrijvingen. De catalogus

is ingedeeld volgens Leitform, Typ, Motiv en Variante.
26

 De Leitform vertegenwoordigt daarbij het

thema, terwijl de houding of de voorkomende attributen bepalend zijn voor het type. De grens tussen

het motief en de variant is echter vaag afgelijnd. Beiden worden bepaald door de verschijningsvorm of

schikking van de attributen. Op enkele uitzonderingen na is de variant terug te voeren tot één atelier of

ateliergroep. Individuele varianten die tot hetzelfde atelier kunnen worden teruggevoerd, worden in

aansluiting met de basisvariant behandeld. Wanneer het om een groot aantal gelijkaardige veranderde

vormen gaat, worden zij in een afzonderlijke variant samengevat. Hoewel Schauerte de variant als een

“Feintypologie” ziet, is het duidelijk dat de indeling primeert op het onderzochte materiaal. Hier speelt

het gemis aan gedetailleerde beschrijvingen van de stukken zelf. Het niveau van de variant is niet fijn

genoeg om de individuele series te herkennen. De bewijskracht voor chronologie en herkomst is door

                                                  
22 Rouvier-Jeanlin 1972, 9-10.
23 Rouvier-Jeanlin 1972, 45-85.
24 Bémont et al. 1993, 281-296.
25 Schauerte 1985.
26 Schauerte 1985, 15-16.
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gebrek aan gedetailleerd onderzoek op het niveau van de basiscatalogus eerder zwak. Vaak steunt zij

op vage stilistische argumenten.

Bij de beschrijving van de terracotta's van Nida-Heddernheim koos E. Rüger in 1980 voor een

pragmatische indeling van de thema's volgens hun kwantitatief belang. Zowel de indeling in types als

de beschrijving van de individuele stukken blijven eerder summier. Het gebrek aan ruimte voor

interpretatie van de chronologische, technische en economische problematiek dat hiervan het gevolg is,

werd goedgemaakt door losse redactionele bijdragen van de hand van I. Huld-Zetsche.
27

Bij het opstellen van het Nederlandse repertorium klasseerde G. Van Boekel in 1987 de thema's

alfabetisch. Per thema bood zij een algemeen overzicht van het typenbestand uit Centraal en Oost-

Gallië. Hierbij legde zij steeds het verband met de stukken uit de eigen catalogus. Bij Van Boekel staat

de uitgebreide beschrijving van de afzonderlijke catalogusstukken centraal. Elk voorwerp werd aan vier

zijden gefotografeerd, steeds volgens dezelfde standaard. Ook technische details in verband met de

productie en de samenstelling van de pasta krijgen meer dan bijzondere aandacht. Door de thematische

rangschikking van de objecten is het echter moeilijk deze schat aan technische gegevens te

synthetiseren. De vorm van dit repertorium heeft twee onmiskenbare verdiensten. In de eerste plaats

biedt het een zeer gedetailleerde basiscatalogus, die ook in de toekomst bruikbaar blijft voor verder

onderzoek. Daarnaast werden de vondsten ingepast in de ruimere problematiek van de Centraal en

vooral Oost-Gallische productiecentra. Een nadeel van de werkwijze is de moeilijke toegankelijkheid

van de catalogus.

Voor de catalogus van de Zwitserse terracotta's koos V. von Gonzenbach in 1986 resoluut voor een

indeling per site.
28

 Telkens werd uitgebreid ingegaan op de gedateerde vondstcomplexen, vooraleer

over te gaan tot de uiterst beknopte opsomming van de stukken. De individuele beschrijving van de

terracotta's bleef typologisch beperkt tot een kernachtige omschrijving van het Haupttype. De

bedoeling van de auteur was duidelijk. Het repertorium moest een werkinstrument vormen om voor het

eerst een chronologische en functionele evolutie te schetsen van de Centraal-Gallische productie. Deze

problematiek kon immers het best vanuit de vondstcontext worden benaderd. De aandacht voor de

vindplaatsen ging echter ten koste van de individuele beschrijvingen van de Zwitserse terracotta's,

zodat deze weinig meer dan een opsommende waarde hebben. Een uitgebreide behandeling van de

vooropgestelde problematiek volgde in 1995 van de hand van dezelfde auteur.
29

 Ditmaal werd

uitgebreid ingegaan op de belangrijkste types uit Centraal-Gallië 
30

 en de mogelijke voorlopers uit

Noord-Italië. Telkens werd het thema (vb. Venus), het motief (vb. Anadyomenè) en het type

weergegeven. Na een lijst met al dan niet gedateerde voorbeelden volgden een beschrijving, een

stilistische bespreking en een dateringsvoorstel. Waar gedateerde vondsten tekortschoten, werd een

beroep gedaan op de stijl om tot een datering te komen. Dit geheel leidde tot een indeling van de

globale productie in hoofdperiodes, waarbinnen telkens de types, bijzondere technische kenmerken en

een globale Zeitstil werden beschreven.
31

 Ongetwijfeld vormt dit werk een doorbraak in de studie van

de Centraal-Gallische terracotta's. Op typologisch vlak blijft de indeling in hoofdtypes echter te

algemeen om door te dringen tot de problematiek van de atelierkenmerken.
32

 Daarenboven vinden wij

het begrip Zeitstil te vaag en te rekbaar om een basis te vormen voor verder onderzoek. Zo verklaart de

auteur zelf dat de datering van de Gallische bronzen op basis van stijl niet mogelijk is omdat zij een

grote variatie vertonen met een wisselend aandeel van klassieke en inheemse Gallische kenmerken.
33

Bij het onderzoek naar de Keulse terracottaproductie streefde H. Lange naar een indeling in series.
34

Deze werkwijze vloeide logisch voort uit het productieproces van malvervaardigde serieproducten.

Chronologische voorstellen en toeschrijvingen van series aan ateliers op basis van de

vondstomstandigheden hebben een grote bewijskracht, in zoverre zij geput werden uit de gegevens van

de individuele beeldjes die samen een serie vormen. Een beperking bij dit onderzoek is echter de

premisse van de herkomst. Het doel was alle series te verzamelen die in Keulen werden geproduceerd.

Kenmerken die onderscheidend zijn tegenover andere ateliers worden op die manier niet zichtbaar.

Belangrijk is dat Lange voor zijn onderzoek koos voor de serie als basiseenheid voor de

beschrijvingen. Op die manier wordt de iconografische beschrijving gekoppeld aan het

productieproces. Alleen zo worden de voordelen benut die malgevormd aardewerk biedt tegenover

andere aardewerkcategorieën.

                                                  
27 Rüger 1980, 9-10.
28 von Gonzenbach 1986, 9-12.
29 von Gonzenbach 1995.
30 von Gonzenbach 1995, 85 e.v.
31 von Gonzenbach 1995, 286.
32 von Gonzenbach 1995, 290.
33 von Gonzenbach 1995, 310.
34 Lange 1994, 123.
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Deze problematiek is niet nieuw. In 1952 beschreef Nicholls een classificatiesysteem dat gebruikt werd

bij de studie van de Griekse malgevormde terracotta's.
35

 Hij onderscheidde drie classificatie-eenheden:

een typologische, een stilistische  en een mechanische. Het type zag hij als losstaande eenheid die door

de onderzoeker van buitenaf aan het materiaal wordt opgelegd. Daar tegenover staat de serie die als

mechanische eenheid inherent is aan het productieproces. De stilistische classificatie moet tenslotte een

indeling in groepen mogelijk maken met als doel de herkenning van het atelier of de individuele artiest.

Alleen de serie en de groep zijn volgens Nicholls classificatie-eenheden die met elkaar in verband

staan.
36

 De eerste als een aantal exemplaren afgeleid van hetzelfde archetype, de tweede als een aantal

stilistisch verwante series. Wanneer deze mechanische analyse grootschalig zou worden toegepast, zou

dit volgen Nicholls resulteren in een complex patroon van ateliertoewijzingen.
37

 Met deze

probleemanalyse illustreerde Nicholls, reeds lang voor het op gang komen van het moderne onderzoek

van de Gallo-Romeinse terracotta’s, de mogelijkheden van het serieonderzoek. Een nadeel binnen het

systeem van Nicholls blijft ons inziens het feit dat het type los staat van de serie en dat de serie

anderzijds gekoppeld wordt aan een moeilijk te definiëren begrip als stijl.

Alle hierboven beschreven repertoria bevatten een schat aan informatie en de verschillende

gehanteerde indelingen dragen elk op hun manier bij tot de vooruitgang van het terracottaonderzoek.

Telkens verschilt de invalshoek waarmee de auteurs de problemen benaderen. Naargelang het

vooropgestelde doel, verschilt het belang dat aan de typologie wordt gehecht. Het doel kan variëren van

loutere museumcatalogus tot regionale overzichtscatalogus, een repertorium van een historisch atelier

of een overzichtscatalogus die de types ordent in hun chronologische evolutie. Naargelang het beoogde

doel verschilt ook het uitgangspunt. Voor de enen is dat een universele fijntypologie gecreëerd los van

de individuele stukken of een indeling per serie die inherent is aan het onderzochte materiaal, voor

anderen is het een weinig gedetailleerde typologie vergezeld van uitgebreide beschrijvingen van de

afzonderlijke catalogusvoorwerpen of een indeling per site en per vondstcontext gekoppeld aan een

stilistisch onderzoek. Deze verschillende accenten bieden telkens een antwoord op de gestelde vragen,

maar steeds ten koste van vele andere aspecten die door het vooropgestelde doel veronachtzaamd

werden. De uitdaging van ons onderzoek was dan ook het creëren van een classificatiesysteem dat in

gelijke mate onderworpen kan worden aan vraagstellingen vanuit de meest diverse invalshoeken: de

iconografie, de epigrafie, de contextanalyse, de fysico-chemische analyse en de mechanische

productieverbanden.

2.3 HET REPRODUCTIEPROCES VAN MALGEVORMDE TERRACOTTA'S EN TERMINOLOGIE.

2.3.1 Het reproductieproces

Het reproductieproces van malgevormde terracotta's werd in het verleden reeds diepgaand

bestudeerd.
38

 Het proces kan als volgt worden geschetst. Allereerst wordt een eerste model of archetype

geboetseerd. Op basis hiervan worden één of meerdere mallen gemaakt van de eerste generatie. Deze

worden na het bakken gebruikt voor de productie van terracotta's van de eerste generatie. Het drogen en

bakken van de kleipasta gaat gepaard met een krimpproces, achtereenvolgens van de mal en van de

statuette. Dit veroorzaakt een verschil in grootte van het eindproduct tegenover het oorspronkelijke

archetype. Wanneer één van de afgewerkte statuetten van de eerste generatie als nieuw model gebruikt

wordt voor de productie van een mal van de tweede generatie, resulteert dit in de afvorming van

beeldjes van de tweede generatie die op hun beurt kleiner zijn. Dit proces kan verscheidene malen

worden herhaald, telkens met een hoogteverlies tot gevolg. Op die manier ontstaat een serie van

gelijkvormige en malverwante statuetten die door directe of indirecte afvorming afgeleid werden van

eenzelfde model.

Vanuit de principes van het reproductieproces is het theoretisch mogelijk de mechanische

opeenvolging van afvormingen te reconstrueren. Een vergelijkend onderzoek van de vorm en van de

afmetingen van de terracotta’s ligt aan de basis van een dergelijke reconstructie. Het is daarom

belangrijk inzicht te verwerven in de processen die de vorm en de grootte beïnvloeden. Wat de vorm

betreft gaat het concreet om ongewilde moulagefouten of bewuste retouches. Wat de grootte betreft

gaat het om de factoren die het krimpen beïnvloeden.

                                                  
35 Nicholls 1952.
36 Nicholls 1952, 224.
37 Nicholls 1952, 225.
38 Elizabeth Jastrow, Abformung und Typenwandel in der antiken Tonplastik, Opuscula Archaeologia Inst. Rom. Reg. Suec. II: 1

e.v.; Nicholls 1952.
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2.3.2 Factoren die het krimpen beïnvloeden

De studie van de krimp is belangrijk omdat zij toelaat de mechanische rangorde van de generaties te

bepalen. In het verleden gebeurde dit door nauwkeurige metingen op de stukken zelf. Voor ons

onderzoek ontwikkelden wij een methode waarbij de krimp procentueel gemeten kan worden door de

vergelijking van digitaal beeldmateriaal. Om de bekomen gegevens correct te kunnen interpreteren is

het nodig de factoren te kennen die de krimp veroorzaken en beïnvloeden.

Bij het verkleiningsproces van de verschillende generaties die deel uitmaken van een serie, spelen drie

factoren een rol: het model, de mal en de statuette. Deze kunnen naargelang de productiemethode een

wisselend aandeel van de krimp voor zich nemen. Wanneer een producent werkt met kleimallen, geldt

dat zowel de mal als het geproduceerde beeldje in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor de

uiteindelijke verkleining. Bij het gebruik van gipsmallen is de krimp van de mal te verwaarlozen. In dat

geval is de verkleining toe te schrijven aan de krimp van het beeldje. Het verschil in grootte tussen de

generaties zal bijgevolg veel kleiner zijn dan bij het gebruik van kleimallen. Bovendien is het niet

nodig om het model te bakken wanneer men een gipsmal vervaardigt. Het verloren gaan van het model

kan hierdoor de frequentie van de opeenvolging van de generaties verhogen. Het verkleiningsproces zal

hierdoor echter slechts in geringe mate beïnvloed worden. Experimenteel werd reeds aangetoond dat

het hoogteverschil tussen een gedroogd en een gebakken malgevormd terracottabeeldje gering is. 
39

 De

belangrijkste krimp ontstaat dus bij het drogen van het werkstuk, niet bij het bakken.

Verschillende experimenten geven een aanduiding van de omvang van de krimp. Zo werden metingen

verricht op moderne afvormingen van een oud Attisch beeldje in Attische klei, gebakken in een

houtoven op een geschatte temperatuur van 850-900°.
40

 Hieruit bleek dat de krimp van de mal en die

van het beeldje elk voor de helft van de totale krimp verantwoordelijk zijn. De totale krimp voor de

hoogte bedroeg bij dit experiment 14,4 %, zowel bij de meting van de volledige hoogte van het beeldje

als bij de meting van de hoogte van het hoofd. De krimp in de breedte week lichtjes af en bedroeg 12,8

%, gemeten ter hoogte van de schouders. Experimenten met een kleipasta afkomstig uit Toulon-sur-

Allier en uitgevoerd in de Ecole de céramologie de Limoges hebben aangetoond dat de verkleining

tussen de generaties, afhankelijk van de hoeveelheid zand die werd toegevoegd, ca 10 % bedraagt. 
41

Volgens de twee hierboven beschreven experimenten varieert de verkleining bij het gebruik van

kleimallen bijgevolg  van 10 tot 14,4 %. Bij het gebruik van gipsmallen moet dit cijfer tot de helft

worden gereduceerd. Het krimpen van de kleimal is immers goed voor de helft van de totale krimp van

een generatie. In de praktijk vertoont de evolutie van een serie echter zelden mooie sprongen van 5, 10

of 15 % en is ze eerder gradueel. Verschillen in grootte van slechts 2 of 3 % worden frequent gemeten.

De oorzaak ligt ongetwijfeld in het complex verloop van een serie. Zo is het mogelijk dat niet één maar

meerdere modellen aan de basis liggen van een generatie. Deze hoeven niet noodzakelijk in hetzelfde

atelier te zijn vervaardigd, zodat verschillend samengestelde kleipasta's lichte variaties in de krimp

kunnen veroorzaken. Verder kunnen lichte verschillen in de krimp ontstaan door een variërende

wanddikte of het al dan niet bakken van het model. In de complexe evolutie van de series stapelen deze

kleine verschillen zich op. De afwijkingen veroorzaakt door de coroplast, hetzij door het bijwerken van

het model, door de afvorming of door de gebruikte pasta, vergroten van generatie op generatie. De

opeenvolging van de generaties kan bijgevolg in de praktijk niet in mooie regelmatige sprongen

worden uitgedrukt. Elk grootteverschil is daarom significant. Dit is tenminste de situatie voor de

onderzoeker die vandaag de complexe evolutie poogt weer te geven. De antieke coroplast bleef

anderzijds geplaagd zitten met het probleem van het aanzienlijke hoogteverlies zoals het in de

verschillende moderne experimenten is vastgelegd. Hoe hij met dit probleem omsprong, is niet echt

bekend. Theoretisch zou met een verkleining van 10 % per generatie een beeldje van 20 cm in de eerste

generatie gereduceerd zijn tot 13 cm in de vijfde generatie. Vaak zien wij dat het hoogteverlies

gecompenseerd werd door het rekken van de romp of het verlengen van de benen. Het aantal

opeenvolgende generaties is door dit alles in de praktijk onmogelijk objectief te bepalen. Een rangorde

als eerste of tweede generatie is een ongenuanceerde vereenvoudiging van de realiteit. Bovendien moet

voor ogen worden gehouden dat het resultaat van een rangorde afhangt van de volledigheid van een

serie. Nieuwe vondsten kunnen lacunes in de serie opvullen en de rangorde wijzigen. Het is daarom

nauwkeuriger en objectiever de verjonging niet uit te drukken in een rangorde zoals eerste of tweede

                                                  
39 Nicholls 1952, Pl. 44 b.
40 Nicholls 1952, 220 nt. 23 Pl.44.
41 C. Lahanier  en G. Revel in Bémont et al. 1993, 257.
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generatie, maar wel in een verjongingspercentage, waarbij telkens naast het percentage ook de twee

vergeleken objecten worden vermeld. 
42

Belangrijk is tenslotte de vaststelling dat het verkleiningspercentage verschillend is naargelang men

metingen doet op de hoogtematen of op de breedtematen. Uit de studie van de Archaïsche Griekse

terracotta's bleek dat vooral de verticale maten interessant zijn voor het bepalen van de krimp. 
43

Horizontale metingen zijn onderhevig aan distorsie en geven een minder significante variatie.

2.3.3 Moulagefouten en retouches

Niet alle details die wij op de beeldjes terugvinden zijn op dezelfde manier ontstaan. Binnen één

generatie kunnen drie niveaus van detaillering worden onderscheiden, die het logisch gevolg zijn van

drie stappen in het productieproces. De globale vorm en ook het grootste deel van de detaillering zijn

terug te voeren tot een eerste productiefase, met name die van het model. Een deel van het detail kan

ontstaan door retouchering van de mal. In een derde fase kunnen tenslotte retouches aangebracht

worden op het beeldje zelf. Dit laatste gebeurde vooral om moulagefouten bij te werken. Bij een

onderzoek dat gericht is op het zoeken naar verbanden tussen de series, is het belangrijk onderscheid te

maken tussen de kenmerken die respectievelijk eigen zijn aan het model, de mal en het beeldje. Dit is

in de praktijk geen eenvoudige onderneming. De evolutie van het detail blijft immers niet beperkt tot

één generatie. Het toevoegen en herwerken van details is een continu proces. Meestal moet de

onderzoeker voortgaan op de scherpte van het detail. Sterk vervaagde of vaag waarneembare details

dateren uit een vroeg productiestadium, terwijl het scherp ingesneden detail uit één van de jongste

stadia stamt. Vaak is een verschil in scherpte waarneembaar tussen het detail van de voorste vormhelft

en dat van de achterste. Dit kan te wijten zijn aan het samenvoegen van twee maldelen uit verschillende

productiestadia. Een andere reden kan zijn dat de beeldjes meestal frontaal opgesteld werden, waardoor

aan de keerzijde minder belang werd gehecht. Bijgevolg werd zij ook minder frequent geretoucheerd

dan de voorzijde. Naast het verschil in scherpte zijn er nog andere methoden om de relatieve

ouderdom van de details te ontdekken. De belangrijkste is ongetwijfeld het vergelijkend onderzoek van

de verschillende exemplaren die deel uitmaken van een serie. Details die in de verschillende generaties

gemeenschappelijk zijn, kunnen teruggebracht worden tot een vroege fase. Details die gedurende de

opeenvolging van de generaties wijzigen, nieuwe details die toegevoegd werden of bestaande details

die verdiept werden, kunnen toegeschreven worden aan de generatie waarin zij voor het eerst opduiken.

Om de mechanische opeenvolging van de generaties te kunnen schetsen, is het belangrijk te weten

welke details eigen zijn aan het model en welke details alleen door retouche aangebracht werden op het

maldeel of op het beeldje. Het gebruik van gipsmallen biedt hier een bijzonder voordeel. Het oppervlak

van beeldjes die in gipsen maldelen gemouleerd werden vertoont immers karakteristieke

kleiknobbeltjes die zich vaak nestelen in de groeven van kapsel of kledij. De aanwezigheid van deze

malknobbeltjes bewijst dat de details niet secundair geretoucheerd werden op het beeldje of in het

maldeel, maar dat zij eigen zijn aan de mal én aan het model. Secundaire retouches die in een laatste

fase aangebracht werden op het beeldje zelf zijn in de praktijk moeilijk te onderscheiden van de

retouches die in het maldeel werden aangebracht. Meer zekerheid hebben wij wanneer zij werden

aangebracht om fouten te verbeteren die ontstonden bij de moulage of de assemblage van de

vormhelften. Het duidelijkst is de herstelling van details die uitgevaagd werden ter hoogte van de naad.

Deze retouches zijn eigen aan het individuele beeldje en worden niet doorgegeven aan de volgende

generaties.

Exemplaren uit dezelfde mal zijn herkenbaar als de afmetingen identiek zijn en vooral wanneer zij

kenmerkende malfouten vertonen. Opnieuw kunnen hier malknobbeltjes een hulp zijn, naast

beschadigd of uitgevaagd detail. Wanneer secundaire retouches werden aangebracht in de maldelen, is

het echter ook mogelijk mallen aan te treffen van dezelfde grootte, die toch licht verschillen in detail.

Dit proces werd reeds geschetst door Nicholls voor de Griekse malgevormde terracottaproductie in de

Archaïsche periode.
44

 Sommige details werden volgens Nicholls niet weergegeven op het archetype,

tenzij schematisch door aanduiding van hun positie en afmeting. Voor het hoofd kan het gaan om het

haar, de wenkbrauwen, de oogomlijning, de exacte buitenranden van de lippen en het detail van de

oren. De ontbrekende details werden ingesneden in de mal. Naargelang de diepte van het detail kon dit

gebeuren in verschillende verhardingsstadia van de klei. De laatste retouches werden soms met een

                                                  
42 Jastrow p. 2 e.v.; Nicholls 1952, 220 nt.21: volgens deze auteurs is de krimp veroorzaakt door verschillen in kleipasta of

wanddikte niet voldoende om de indeling in generaties te beïnvloeden. Zij houden echter geen rekening met de complexiteit van

het productieproces, de cumulatie van de fouten en mogelijke compensaties door de coroplast.
43 Nicholls 1952, 224-225 nt. 47.
44 Nicholls 1952, 221.
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fijne metalen punt gegraveerd in de geharde klei. Alleen zo verscheen het detail in de beoogde

scherpte. Het vervaardigen van de mal is op die manier even belangrijk als het vervaardigen van het

archetype. Nicholls neemt aan dat het archetype en de mal van de eerste generatie op hetzelfde moment

en door dezelfde ambachtsman werden vervaardigd. Wanneer van het archetype verschillende mallen

werden vervaardigd, gaat deze werkwijze, ondanks de gelijke afmetingen, een lichte variatie van het

detail tot gevolg hebben. De verschillen tussen deze parallelle mallen zijn echter meestal zo klein en

onbeduidend, dat het onderscheiden ervan in de praktijk niet loont. Met Nicholls, kunnen wij beamen

dat het beter is zich te concentreren op het toewijzen van de generatie binnen de serie, in het bewustzijn

van de mogelijke variatie van het detail.

2.3.4 Het classificatiemodel: generatie, serie en stam

Nu duidelijk is gesteld welke factoren, tijdens het reproductieproces, de vorm en de afmetingen van de

afgevormde producten beïnvloeden, kan de onderzoeker overgaan tot de reconstructie van de

mechanische ordening van de afvormde producten. Het principe is eenvoudig. Waar een

vormgelijkheid wordt vastgesteld, worden de onderzochte objecten ondergebracht in overeenkomstige

classificatie-eenheden. De basiseenheid is de serie. Zij kan gedefinieerd worden als een reeks van

gelijkvormige beeldjes, die door afvorming direct of indirect afgeleid werden van eenzelfde model.

Verschillen in grootte binnen de reeks treden op door het gebruik van verschillende opeenvolgende

generaties van mallen. Op basis van de schaalverkleining wordt de serie ingedeeld in generaties. De

generatie vormt zo als classificatie-eenheid een verdere verfijning van de serie. Wanneer deze theorie

in de praktijk wordt gebracht, stelt zich echter een probleem in verband met de precieze afbakening van

de serie.
45

 De basiscriteria in de definitie van de serie zijn de vormgelijkheid en het gemeenschappelijk

model. Hierboven bespraken wij reeds diverse factoren die de vormgelijkheid bij het afdrukken

beïnvloeden, meer bepaald de moulagefouten en de opeenvolgende primaire en secundaire retouches.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de interne verhoudingen, zoals de verhouding van de lengte van de

romp tegenover de lengte van de benen, gedurende het reproductieproces geleidelijk wijzigingen

ondergaan. Zo werd vaak vastgesteld dat het verkleiningspercentage verschilt voor de horizontale en de

verticale maten. Bovendien kon de verkleining door de coroplast gecompenseerd worden, bijvoorbeeld

door een kunstmatige verlenging van de benen en versmalling van de lenden. De vormgelijkheid kan

daarom niet vertaald worden in identieke producten. Soms zijn de opeenvolgende wijzigingen van het

detail zo drastisch dat uiteindelijk de vormgelijkheid tegenover het oorspronkelijke model in het

gedrang komt. Om praktische redenen is het daarom raadzaam dat de onderzoeker een nieuwe serie

afsplitst, wanneer bij het afvormen belangrijke details worden gewijzigd door retouchering van het

model of wanneer de interne verhoudingen ingrijpend worden gewijzigd. Dit biedt het voordeel dat de

serie beter is afgebakend, nauwkeuriger kan worden beschreven en preciezer chronologisch kan

worden omlijnd. Anderzijds betekent dit dat de series op hun beurt ingeschreven moeten worden in een

groter geheel van afstamming. De classificatie-eenheid die de onderlinge verbanden tussen de

verschillende series kan ordenen, noemen wij de stam. Concreet gaat het om een groepering van door

afvorming gedeeltelijk verwante series, gerangschikt volgens hun afstamming. Soms wijken de

verwante series slechts af door een verandering van de houding of het toevoegen van een attribuut. In

andere gevallen wijken zij sterker af en heeft de verwantschap slechts betrekking op een kleiner deel

van het beeldje, zoals een voor - of achterzijde, het hoofd of delen van het lichaam. Vermits de stam de

verbanden blootlegt tussen de series, worden in feite reeksen vergeleken die elk meerdere generaties

kunnen bevatten. Om tot een relatieve datering te kunnen komen van de stamverbanden, is het dan ook

nodig te bepalen in welke generatie van de oorspronkelijke serie de afsplitsing van de nieuwe serie tot

stand kwam. De vaak complexe opeenvolging van generaties binnen de serie moet daarom worden

geïntegreerd in het onderzoek van de stam. Hierbij geldt dat beeldjes, behorend tot meerdere door

afvorming verwante series, waarvan de malverwante delen dezelfde afmetingen hebben, behoren tot

eenzelfde stamgeneratie. Om de objectiviteit van het generatieonderzoek te waarborgen en controle toe

te laten, moeten zowel het verjongingspercentage als de twee vergeleken objecten in het schema van de

stam worden vermeld.

Het immense voordeel van de toepassing van dit classificatiesysteem is dat massa’s gegevens

vrijkomen die inherent zijn aan de malgevormde beeldjes zelf en die niet ingegeven zijn door factoren

van buitenaf. In de eerste plaats gaat het om een relatieve chronologie. In de tweede plaats gaat het om

een web van relaties door afstamming. Hoewel de verzamelde gegevens objectief zijn en inherent aan

het bestudeerde onderwerp, moet men zich toch rekenschap geven van de beperkingen. De chronologie

                                                  
45 zie ook Nicholls 1952, 225: soms kan de bewerking van een mal zo ingrijpend zijn dat het resultaat leidt tot het ontstaan van

een nieuwe serie.
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is een relatieve chronologie. Zij drukt enkel uit dat de ene generatie jonger of ouder is dan de andere

generatie of dat de ene serie ouder of jonger is dan de andere serie. Zij drukt niet uit hoeveel tijd er

verstreken is voor de nieuwe generatie of serie tot stand kwam.
46

 De enige manier om tot een absolute

datering te komen is het betrekken van externe gegevens van de vondstomstandigheden. Hoe meer

eensluidende dateringen voor een serie bekend zijn vanuit de verschillende vondstcontexten, hoe meer

bewijskracht uitgaat van de seriedatering. Een goed gedateerde serie vormt tevens een vast

chronologisch baken in het geheel van de stamevolutie. Ook het web van relaties tussen de series heeft

beperkingen. Een relatie tussen twee series in de stamevolutie drukt enkel een mechanisch verband uit

en de richting van de afstamming. Om uiteindelijk concreet te weten te komen wat het oorspronkelijk

atelier of kerngebied was en welke de ateliers zijn die de productie hebben nagevolgd, moeten opnieuw

per serie externe gegevens worden verzameld in verband met de vondstomstandigheden, de

coroplasten, de productietechniek en de samenstelling van de pasta.

Het is duidelijk dat de categorie van het malgevormd aardewerk een schat aan gegevens kan bieden die

inherent zijn aan het bijzondere productieproces. Deze gegevens worden enkel controleerbaar op

voorwaarde dat een classificatiesysteem wordt gebruikt dat het reproductieproces weerspiegelt. Het

model dat wij voorstellen beantwoordt aan die voorwaarde. Het legt de relaties bloot tussen de

verwante series en biedt een relatieve chronologie. Tevens is het een systeem dat mee kan groeien met

de stand van het onderzoek. Het is immers een illusie te denken dat het een volledig beeld kan geven

van de antieke productie. De verbanden die wij kunnen aantonen, zijn beperkt door wat wij

archeologisch terugvinden in de bodem. Dit is in realiteit slechts een fractie van de oorspronkelijke

productie.

2.3.5 Terminologie

Heel wat specifieke termen zijn gangbaar binnen het terracottaonderzoek. De meeste zijn eigen aan het

bijzondere reproductieproces. Wij hebben er naar gestreefd onze keuze van de technische termen

zoveel mogelijk in te passen in de bestaande terminologie.
47

 De precieze betekenis van de termen werd

aangepast aan onze ervaringen met het nieuwe onderzoeksmodel dat wij in de praktijk brachten.

Daarnaast bracht dit onderzoeksmodel ook nieuwe termen voort, waarvoor niet in de bestaande

literatuur kon worden geput.
48

AFVORMEN of MOULEREN (F: mouler, estamper; D: Abformen, Stempeln; E: mould, stamp):

nauwkeurig afdrukken in een mal om afbeeldsels van het model te bekomen (naar Van Dale). In de

Franse literatuur is de term "surmoulage" gangbaar, waarmee elke afdruk na de eerste generatie wordt

bedoeld. Vermits het in de praktijk zeer moeilijk is, met zekerheid te bepalen of een voorwerp van de

eerste generatie is, is deze term overbodig en te vermijden. Zelfs wanneer in een atelier een model

wordt teruggevonden, kan nooit met zekerheid gesteld worden dat dit het eerste model is. Het verdient

daarom de voorkeur de volgorde van het afvormen tot uiting te laten komen door het rangschikken in

series en generaties. Het resultaat van het afvormen is een MOULAGE of AFDRUK.

ARCHETYPE of PROTOTYPE (F: archétype, prototype; D: Archetyp, Erste Ausformung; GB:

archetype, prototype): In de Franse literatuur wordt bijzondere aandacht geschonken aan het eerste

model, waarvan de verschillende generaties van een serie zijn afgeleid, het zogenaamde archetype of

prototype. Beide termen zijn gangbaar en worden door elkaar gebruikt. De aanduiding van het verloop

van de scheidingslijnen van de maldelen zou het archetype kenmerken.
49

 Deze technische

bijzonderheid moet echter ook bij het vervaardigen van modellen van de tweede of derde generatie een

rol hebben gespeeld. De termen kunnen daarom enkel in hypothetisch verband worden gebruikt. In

catalogusbeschrijvingen kunnen zij best worden vermeden, om verwarring te voorkomen.

BESCHILDERING: pigmentstof die na het bakken op het oppervlak van het aardewerk werd

aangebracht. Bij terracotta's dient zij meestal om kenmerken te accentueren of details toe te voegen die

niet in het reliëf van het beeld aanwezig zijn.

COROPLAST (F: coroplathe, coroplaste; D: Tonbildner, Koroplast; GB: coroplast). Maker van

terracottabeeldjes, afgeleid van het Griekse .

                                                  
46 Nicholls 1952, 226: In verband met de chronologie is duidelijk dat de afgeleide productie de leeftijd van een serie zeer sterk

kan verlengen. Er bestaat geen meetinstrument om te bepalen of een serie, bestaande uit vier generaties, in gebruik was

gedurende 4 jaar, 40 jaar of langer. De datering van de contexten kan hierbij behulpzaam zijn. Een beperking is dat de context

enkel een terminus ante quem biedt voor de aanvang van de productie.
47 Nicholls 1952; Bémont et al., 297-298.
48Voor de betekenis van meer algemene termen in verband met aardewerk werd beroep gedaan op Sara Champion,

Archeologische termen en technieken. Alfabetische gids, Amerongen 1981.
49 Bémont et al., 297.
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ENGOBE OF SLIB: een met water verdunde kleipasta die voor het bakken in een dunne laag werd

aangebracht op aardewerk. De bedoeling kan variëren van het aan elkaar hechten van de verschillende

aparte onderdelen van het werkstuk tot het verbeteren van de porositeit van het oppervlak of het

versieren ervan. Afhankelijk van de ovenatmosfeer en de samenstelling van de kleipasta van het slib,

varieert de kleur van het eindproduct. Zo kan een hematietrijk slib naargelang het bakmilieu

verantwoordelijk zijn voor een rode of zwarte kleur. De sliblaag kan worden  aangebracht door

onderdompeling.

GENERATIE (F: génération; D: Generation; GB: generation): geheel van statuetten, die door

afvorming direct of indirect afgeleid werden van een gemeenschappelijk model en die dezelfde

afmetingen hebben. Wanneer één van deze beeldjes op zijn  beurt gebruikt wordt als model, start men

een nieuwe generatie. Deze wordt gekenmerkt door het behoud of slechts een geringe wijziging van de

details en de interne verhoudingen van de vorige generatie, evenals door een schaalverkleining ten

gevolge van de krimp bij het verdwijnen van het water uit de kleipasta.

GLAZUUR OF VERGLAASSEL: glasachtige laag op het oppervlak van aardewerk. Het

hoofdbestanddeel is siliciumdioxide. Hieraan worden kalium -, lood -  of natriumoxide toegevoegd om

het smeltpunt te verlagen en eventueel een kleurstof. Afhankelijk van de bestanddelen varieert het

smeltpunt van 900 tot 1200°.
50

 Wanneer het glazuur intentioneel werd aangebracht is het meestal

dekkend aangebracht. Soms kan het glazuur accidenteel terecht komen op het oppervlak, door spatten

of afdruipen in de oven. Ook door secundaire verbranding kan bij hoge temperaturen plaatselijk

glazuur gevormd worden op het oppervlak door het contact met vreemde objecten in de buurt van de

scherf of door verglazing van een engobe.

GROEP (F: groupe; D: Gruppe ; GB: group): Groepering van voorstellingen op basis van

verwantschap van afzonderlijke kenmerken. Een groep overschrijdt de grenzen van het type en het

thema. Zo kunnen voorstellingen van Minerva en Fortuna behoren tot eenzelfde groep, bijvoorbeeld

door gemeenschappelijke iconografische kenmerken, kenmerken van de pasta of van de

productietechniek. De verwantschap kan zeer uiteenlopende vormen aannemen en dient goed te worden

omschreven. De verwantschap kan bestaan uit een gemeenschappelijk kapsel of een geschilderd

motief. Wanneer het criterium stijl wordt gebruikt dient dit zeer strikt te worden omschreven. Voor

datering en herkomst biedt een malverwantschap sterkere argumenten dan een louter iconografische of

stilistische verwantschap. Deze bijzondere verwantschap krijgt haar volle betekenis bij het bestuderen

van de evolutie van de stam.

MAL of MATRIJS (F: moule, matrice; D: Form, Hohlform, Model, Matrize; GB: mould, matrix): vaste

vorm, waarin de pasta wordt gegoten of gedrukt. De gebruikte grondstof is klei of gips. Het voorwerp

waarvan de mal werd afgevormd is het model. Voor het vervaardigen van statuetten werd meestal een

mal gebruikt die bestaat uit twee maldelen (valve; Halbform, Formhälfte; half-mould). Ingewikkelde

thema's vereisen meerdere maldelen (pièce, moule partiel; Teilform, Teilhohlform; -).

MALKNOBBELTJES: typische afgeronde kleiknobbeltjes op het oppervlak van beeldjes die

afgevormd werden in gipsen maldelen. Zij vormen de positieve afdruk van kleine luchtbelletjes in het

maloppervlak, die ontstaan tijdens het droogproces van het gipsmengsel.

MECHANISCHE VERWANTSCHAP of MALVERWANTSCHAP
51

: verwantschap die uitsluitend te

wijten is aan het reproductieproces door afvorming. Het mechanisch productieproces verantwoordt de

toewijzingen aan series en stammen.

MODEL of PATRIJS (F: modèle; D: Vorlage, Modell, Patrize; GB: model, patrix): voorwerp waarvan

een mal werd afgevormd. Alleen modellen die in kleipasta vervaardigd werden en in de oven werden

gebakken, bleven bewaard en worden soms bij opgravingen teruggevonden. Zij zijn vaak herkenbaar

aan de gegraveerde lijn die de scheidingslijn volgt van de verschillende maldelen.

PASTA of KLEIPASTA (F: pâte; GB: fabric): mengsel bereid door de pottenbakker, als grondstof, ter

vervaardiging van aardewerk. Het hoofdbestanddeel is een natuurlijk gevormde of gezuiverde klei of

een combinatie van meerdere kleisoorten. Naargelang de kwaliteit van de klei en het beoogde resultaat,

kunnen mageringsbestanddelen worden toegevoegd. Hiervoor kan zand worden gebruikt, maar ook

vergruisd aardewerk of chamotte en organische bestanddelen zoals verkapt stro. De term pasta of

kleipasta verdient de voorkeur boven de term klei, om verwarring te voorkomen met de chemische of

mineralogische betekenis van het woord.

PRIMAIRE RETOUCHE: retouche die werd aangebracht op een model om het detail te wijzigen of te

herstellen.

SECUNDAIRE RETOUCHE: retouche die werd aangebracht op het maldeel of op het beeldje, met de

bedoeling het detail te wijzigen, te herstellen of te vervolledigen.

                                                  
50 Champion 1981, 40.
51 zie Nicholls 1952: mechanically related.
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SERIE (F: série; D: Serie; GB: series): Reeks van gelijkvormige beeldjes, die door afvorming direct of

indirect afgeleid werden van een gemeenschappelijk model. Verschillen in grootte binnen de reeks

treden op door het gebruik van verschillende opeenvolgende generaties van mallen. Wanneer bij het

afvormen belangrijke details worden gewijzigd door retouchering van het model of wanneer de interne

verhoudingen ingrijpend worden gewijzigd, is het raadzaam dat de onderzoeker een nieuwe serie

afsplitst. Dit verhoogt het aantal vergelijkingspunten binnen het stamonderzoek. Relaties tussen de

series blijven door hun plaats in de stam verzekerd.

STAM: groepering van door afvorming gedeeltelijk verwante series, gerangschikt volgens hun

afstamming. Soms wijken de verwante series slechts af door een verandering van houding of attribuut.

In andere gevallen heeft de verwantschap betrekking op een kleiner deel van het beeldje, zoals een voor

- of achterzijde, het hoofd of delen van het lichaam. De vaak complexe opeenvolging van generaties

binnen de serie moet worden geïntegreerd in het onderzoek van de stam. Hierbij geldt dat beeldjes,

behorend tot meerdere door afvorming verwante series, waarvan de malverwante delen dezelfde

afmetingen hebben, behoren tot eenzelfde stamgeneratie. De objectiviteit van het generatieonderzoek is

gewaarborgd wanneer zowel het verjongingspercentage als de twee onderzochte objecten in het schema

van de stam worden vermeld (zie generatie).

TERRACOTTASTATUETTE, TERRACOTTABEELDJE (F: statuette en terre cuite, terre cuite,

figurine; D: Statuette, Terrakotte, Tonfigur; GB: terracotta statuette, terracotta figurine): beeldje van

geringe afmetingen, vervaardigd uit terracotta. In de Franse literatuur wordt een inhoudelijk

onderscheid gemaakt tussen "statuette", waarvan de hoogte kleiner of gelijk is aan de helft van de ware

grootte van het onderwerp (meestal kleiner dan 80 cm), en "figurine", waarvan de hoogte kleiner of

gelijk is aan 25 cm. Ook in het Engels zijn beide termen gangbaar, maar in het Nederlands taalgebruik

is enkel de term statuette bekend.

THEMA: Geheel van voorstellingen die inhoudelijk eenzelfde onderwerp weergeven en die

typologisch telkens anders zijn uitgewerkt.

TYPE (F: type; D: Typ; GB: type): Geheel van voorstellingen binnen eenzelfde thema, met een

welbepaalde keuze van attributen of houdingen. Een andere keuze van attributen, verbonden met het

thema, creëert een nieuw type.

VARIANT (D: Variante): Geheel van voorstellingen binnen eenzelfde type, waarvoor details zoals de

schikking en de vorm van de attributen gemeenschappelijk zijn.

13



3. DE OPBOUW VAN HET BESTAND

Alle gegevens werden samengebracht in een relationele database. Dit maakt het bestand in gelijke mate

toegankelijk voor eender welke vraagstelling, zij het iconografisch, thematisch, chronologisch of

economisch. De kern van de database bestaat uit een uitvoerige catalogus, waarin alle individuele

kenmerken van het fragment of het beeldje een plaats krijgen: gegevens in verband met de bewaring,

individuele gegevens met betrekking tot de productie, de kenmerken van de pasta, het beeldmateriaal

en de bibliografische gegevens. Rond deze centrale catalogus cirkelen verschillende satellietbestanden.

Deze zijn opgebouwd rond belangrijke pijlers als typologie, vondstomstandigheden, pasta-onderzoek

en coroplasten. Wij noemen deze bestanden satellietbestanden, niet omdat zij minder belangrijke

gegevens zouden bevatten die in hiërarchie lager staan dan die in de basiscatalogus. Integendeel, de

gegevens uit de satellietbestanden overstijgen de individuele catalogusdata. Een vondstcontext kan

bijvoorbeeld meerdere beeldjes bevatten, die hierdoor onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een

dergelijk verband kan moeilijk zichtbaar worden gemaakt in een klassiek repertorium dat typologisch is

geordend. Een relationele database kan dit wel. In essentie kan men stellen dat de basiscatalogus de

individuele gegevens van beeldjes bevat, terwijl in de satelietbestanden de collectieve gegevens worden

opgeslagen.

Een gegevensbestand dat op een dergelijke manier is opgebouwd kan vanuit alle mogelijke standpunten

op een gelijkwaardige manier worden ondervraagd. De onderzoeker hoeft vooraf geen keuze te maken

tussen een economisch, typologisch of chronologisch uitgangspunt voor de opbouw van zijn

repertorium. De waarde van het systeem hangt uiteraard af van de uitbouw en de volledigheid, zowel

van de basiscatalogus als van de verschillende satellietbestanden. Een basiscatalogus die beperkt blijft

tot een moderne geografische regio, een museumbestand of een iconografisch thema, biedt

onvoldoende garanties om representatieve antwoorden te geven op alle gestelde vragen vanuit de

satellietbestanden. Wij vonden het daarom wenselijk, naast de gerepertorieerde statuetten uit Belgische

vindplaatsen, een representatief aantal statuetten op te nemen van andere vindplaatsen uit Centraal - en

Oost-Gallië. Hierdoor hebben wij getracht om lacunes in het Belgische repertorium aan te vullen,

vooral op het vlak van de typologie en de chronologie. Het systeem biedt de mogelijkheid om zonder

beperking nieuwe vondsten, vindplaatsen en types op te nemen. Op die manier vormt het bestand de

start van een nieuw onderzoek waarvan de mogelijkheden even onbeperkt zijn als het aantal verbanden

dat kan worden onderzocht. Het systeem staat ook niet los van de rest van het archeologisch onderzoek.

Zo kunnen de gegevens over de vondstomstandigheden gekoppeld worden aan algemene topografische

bestanden en op die manier aangevuld worden met ander gespecialiseerd materiaalonderzoek als terra

sigillata, amforen, glas, etc. Nieuwe vondsten kunnen rechtstreeks worden ingevoerd in het bestand, dat
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op die manier steeds up-to-date blijft. Het bestand vormt zo een organisch geheel dat blijvend kan

worden verfijnd en geactualiseerd.

3.1 CATALOGUS

De catalogus bevat de individuele gegevens van elk fragment of beeldje. Elk object heeft bijgevolg een

individueel nummer dat losstaat van elke typologische of chronologische interpretatie. Het markeert

enkel de volgorde waarmee de verschillende objecten werden ingevoerd in het bestand. Tot nu toe

werden ca. 1200 fragmenten uit Belgische vindplaatsen gecatalogeerd. Deze werden in musea en privé-

collecties  onderzocht en gefotografeerd. Daarnaast werd het bestand aangevuld met ca. 2000

fragmenten afkomstig van andere vindplaatsen uit Centraal - en Oost-Gallië. Voor deze stukken

werden de beschrijvende gegevens voornamelijk geput uit de bestaande literatuur. De volledigheid van

het gegevensbestand is voor deze objecten dan ook afhankelijk van de volledigheid waarmee de

stukken in de literatuur werden besproken.

Het cataloogbestand omvat gegevens in verband met de bewaring, het macroscopisch onderzoek,

epigrafische gegevens, fotografische documentatie en bibliografie. Indien de bewaarplaats is gekend,

wordt voor elk object het museum of de verzameling vermeld en eventueel de datum waarop de

stukken in deze collectie terechtkwamen. Daarnaast wordt het inventarisnummer vermeld en de

bewaringstoestand van het fragment.

Het macroscopisch onderzoek omvat gegevens in verband met de productietechniek (malkenmerken en

assemblagekenmerken) en de pasta (kleur en de hardheid, kenmerken van de breuk en zichtbare

inclusies).

Voor de bibliografie werd in de catalogus geen volledigheid nagestreefd. Enkel de voornaamste

referenties werden weergegeven. Minstens één van de referenties verwijst naar een afbeelding. Andere

verwijzen naar verdere bibliografie of bevatten belangrijke archeologische of iconografische data.

Naast de individuele gegevens uit het basisrepertorium, werden collectieve gegevens in verband met

typologie, vondstomstandigheden, pastaonderzoek en coroplasten gebundeld in satellietbestanden. De

verbinding tussen de basiscatalogus en de satellietbestanden in verband met herkomst en typologie

werd verzekerd door unieke nummers die respectievelijk verwijzen naar site, vindplaats, context,

thema, type, variant en serie. Op dezelfde manier werd de verbinding gemaakt met de bestanden van de

inscripties, motieven, chemische analyses en petrografische analyses. Op die manier worden

herhalingen in de basiscatalogus vermeden en kan tegelijkertijd zoveel mogelijk informatie uit de

catalogus onttrokken worden vanuit de vele externe verbanden.

p. 16: voorbeeld van een cataloogrecord met de individuele gegevens.

p. 17: voorbeeld van een cataloogbestand met gegevens verbonden met de satellietbestanden.
p. 18: voorbeeld van een serierecord met een selectie van dateringsgegevens uit de bestanden cataloog,

serie, stam, inscripties en motief.
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3.2 TYPOLOGIE: THEMA, TYPE, VARIANT EN SERIE

Een eerste satellietbestand rangschikt de voorwerpen van de basiscatalogus volgens een typologische

orde. Deze rangschikking van archaeologica mag niet leiden tot de creatie van een inhoudsloos

bestand. Diverse toepassingen van een logische typologische ordening kunnen gaan van het

toegankelijk maken van de catalogus, het creëren van een referentiekader waarbinnen nieuwe vondsten

kunnen worden gepast, tot het schetsen van de iconografische ontwikkeling op chronologisch en

economisch vlak. Om aan deze drie voorwaarden te kunnen voldoen volstaat het niet om louter de

iconografische kenmerken van het materiaal te ontleden en te ordenen. Het is minstens even belangrijk

om de processen te doorgronden die een rol speelden bij het tot stand komen van de voorwerpen.

Terracotta's zijn op dat vlak zeer specifieke producten. Als massaproduct werden zij in serie

vervaardigd met behulp van meerdelige mallen. Dit mechanische reproductieproces is een intrinsiek

kenmerk van de terracotta's dat belangrijke voordelen biedt voor het onderzoek. Eerst en vooral kan

men er van uitgaan dat een groot aantal gelijkvormige producten in omloop waren. De typologie moet

er bijgevolg op gericht zijn de gelijkvormige malverwante producten uit het basisrepertorium te

herkennen en samen te brengen in afzonderlijke series. Hoe groter het aantal leden van een serie, hoe

nauwkeuriger de evolutie van de generaties binnen de serie kan worden geschetst en hoe groter de kans

op een goede datering en herkomstbepaling. Ten tweede is het essentieel dat elke individuele serie haar

specifieke plaats bekleedt binnen het groter geheel van mechanische relaties. Binnen het

stamonderzoek komen deze mechanische relaties tussen de series aan het licht. Om die redenen, die

intrinsiek verbonden zijn met de terracotta's als malgevormde serieproducten, kan alleen de serie de

basiscategorie vormen voor elk interpretatief onderzoek, inclusief de typologische ordening.

Naast de fijnste beschrijvingscategorie, de serie, hebben ook het beschrijvingsniveau van het thema, het

type en de variant een specifiek inhoudelijk belang. Vermits in ons databestand de Oost-Gallische en

de Centraal-Gallische producten werden verenigd, is het belangrijk de evolutie en de richting van de

eventuele beïnvloeding te kunnen schetsen. Dit is enkel mogelijk wanneer de iconografische ordening

op inhoudelijke basis werd uitgewerkt. De breedste en meest algemene iconografische omschrijving is

die van het thema. Deze omvat de naam van de godheid of diersoort, of een korte omschrijving van het

onderwerp wanneer over de naam geen eensgezindheid bestaat. De types werden binnen elk thema

objectief en consequent onderscheiden op basis van de voorkomende attributen. Tot de attributen wordt

tevens de houding gerekend, wanneer deze inhoudelijk kenmerkend is, zoals bijvoorbeeld bij het

onderscheid tussen Venus Anadyomenè of Pudica. De verschillende varianten binnen een type hebben

uitsluitend betrekking op de schikking van deze attributen. Alleen door het consequent toepassen van

deze indeling is het mogelijk inhoudelijk correcte vergelijkingen te maken tussen de verschillende

productiegebieden. Zo kan men bijvoorbeeld het opkomen of verdwijnen van bepaalde thema's

vaststellen. Verder kan men vaststellen welke types gelijktijdig circuleerden of welke attributen werden

toegevoegd. In een tweede fase moet worden nagegaan in welke richting de beïnvloeding plaatsgreep.

Dit kan het beste wanneer zowel de chronologie als de herkomst van de individuele productieseries

gekend zijn. De individuele serie als geheel blijft bijgevolg de hoeksteen van de typologie, niet de

afzonderlijke iconografische kenmerken waaruit zij bestaat.

Het doel van de typologische ordening van de terracotta's is het onderscheiden van de verschillende

series op basis van discriminerende omschrijvingen, waarbij de algemene omschrijving van het thema

in toenemende mate wordt verfijnd via het type en de variant tot op het niveau van de individuele serie.

Deze methode biedt tevens het voordeel dat herhalingen in de beschrijving tot een minimum worden

herleid. Een bijkomend argument voor een zo beknopt mogelijke beschrijving is dat het eigenlijke

onderzoek naar de verbanden binnen de serie gebeurt op basis van het verzamelde beeldmateriaal. Bij

het vergelijken van twee zeer gedetailleerde verbale beschrijvingen zal men zonder bijkomende

ondersteuning van beelden, niet met objectieve zekerheid kunnen bepalen of de twee voorstellingen tot

eenzelfde serie behoren. Wanneer men twee beelden vergelijkt vanuit eenzelfde gezichtspunt en op

gelijke schaal, is dit wel mogelijk en kan men zelfs de generaties binnen de series onderscheiden.

Daarom is het aan te raden de beschrijvingen tot het essentiële te herleiden.

Samenvattend kan worden gesteld dat de iconografische beschrijvingen de onderlinge rangorde van de

series moeten bepalen aan de hand van hun gemeenschappelijke en onderscheidende kenmerken. Een

seriebestand ingedeeld op basis van onderscheidende criteria vormt een ideale basis voor verder

onderzoek naar de relaties tussen de series. Deze iconografische gegevensbank is een organisch geheel

waarin steeds nieuwe vondsten kunnen worden ingeschoven. Zij laat verder een onbeperkte verfijning

van de criteria toe, waar de huidige onderzoeksstand nog in gebreke blijft. Het principe van deze
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specifieke typologische methode, die het beschrijvingsniveau van de serie als basis neemt, is bovendien

toepasbaar op andere malgevormde serieproducten als terracottalampen of reliëfaardewerk.

Bij de keuze van het aantal statuetten binnen een serie, werd geen volledigheid nagestreefd. Wel werd

in de eerste plaats getracht steeds de gedateerde objecten op te nemen. Verder werd er naar gestreefd,

door het samenbrengen van verschillende fragmenten, een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van

de iconografie van de serie. Ook exemplaren die bijzondere technische kenmerken vertonen, die het

beeld van het productieproces vervolledigen, werden opgenomen in de catalogus. In de praktijk geldt

dat voor sommige series slechts één fragment kon worden gevonden, waar voor andere succesvolle

series een selectie werd doorgevoerd. Speciale aandacht verdienen de gesigneerde exemplaren. Het

vergelijkend onderzoek van de signaturen binnen een serie in combinatie met de technische kenmerken

van de exemplaren, biedt bijzondere mogelijkheden in verband met de problematiek van de

verhoudingen tussen de ateliers en het verband tussen de signaturen en de eigenaar.

3.3 RUIMTELIJKE SPREIDING: SITES, VINDPLAATSEN EN CONTEXTEN

Bij elke studie van archeologische vondsten is de wisselwerking met het veldonderzoek essentieel. Het

serieel classificatiesysteem dat inherent is aan de malgevormde terracotta's, kan zo gevoed worden door

een schat aan externe gegevens. De vondstgegevens kunnen informatie verschaffen over de oorsprong

en verspreiding van een serie, de chronologische evolutie van het repertorium en de functie van de

terracotta's.

De waarde van een chronologische of functionele interpretatie van een vondst verschilt naargelang zij

afkomstig is van een specifieke context of algemener van de vindplaats of nog ruimer van de site. Een

onderscheid tussen deze drie niveaus is dan ook onontbeerlijk. De site heeft in zijn totaliteit de ruimste

chronologische grenzen en omvat doorgaans meerdere arealen met een onderscheiden urbanistisch

karakter die een eigen chronologische evolutie doormaken. Zo kan een bepaald areaal van de site

ingericht zijn als heiligdom, een ander als artisanaal kwartier, woonplaats of begraafplaats. Elk van

deze sectoren of vindplaatsen kan een beperktere chronologische begrenzing hebben als de site. De

meest nauwkeurige en gedetailleerde informatie is afkomstig van de individuele vondstcontext of een

individueel archeologisch spoor. Voorbeelden hiervan zijn individuele graven, een bepaalde

stratigrafische laag in een tempel of een afvalkuil in een woonzone. In bepaalde gevallen kan de

algemene informatie van een site evenveel waarde hebben bij de interpretatie als die van een

individuele context. Dit is het geval wanneer een ganse site slechts één welomlijnde functie vervulde,

zoals het heiligdom van Dhronecken. Hierdoor staat vast dat elk beeldje dat gevonden werd op die site

in verband staat met de cultus. Ook een site die een beperkte levensduur kende, kan waardevolle

chronologische informatie verschaffen, zonder dat de individuele context van het beeldje gekend is.

Wanneer de vindplaats van een beeldje gekend is, draagt dit bij tot het totaalbeeld van de ruimtelijke

spreiding van de serie waartoe de vondst behoort. Een vondst in een site die gekend is voor zijn

terracottaproductie is een mogelijke aanduiding van de locale productie van de serie. De zekerheid

neemt toe, wanneer het fragment gevonden werd op het areaal van het atelier of in de context van een

oveninstallatie of een depot met pottenbakkersafval.

Bij een consequente scheiding van de niveaus van de site, de vindplaats en de context, is steeds

duidelijk welke criteria tot de datering hebben geleid. Daardoor kan steeds de waarde van de datering

van een object worden beoordeeld in vergelijking tot die van andere gedateerde vondsten.

Site, vindplaats en context zijn in de eerste plaats ruimtelijke begrippen. In tegenstelling tot dit

ruimtelijk aspect zijn de chronologische en functionele gegevens van een site of vindplaats niet

noodzakelijk constante gegevens. Zo gebeurt het vaak dat een bepaald areaal in de loop van de

ontwikkeling van een vicus heringericht werd en van functie wijzigde. Zo kan een pottenbakkersareaal

later ingericht worden als begraafplaats. Hier dreigt een gevaar voor foutieve interpretatie wanneer

alleen de vindplaats gekend is, maar niet de individuele context. Overhaaste conclusies hebben dan een

foute interpretatie tot gevolg, zowel van de chronologie van de vondst als van de functie.

De waarde van de gegevens die voor interpretatie onttrokken worden aan het bestand, staat uiteraard

rechtsreeks in verband met de graad van volledigheid van dit bestand. Hoe beter de sites in hun

chronologische en ruimtelijke ontwikkeling gekend zijn, des te waardevoller is de informatie die zij

verschaft over chronologie en functie van de vondsten. De opbouw van een volledig bestand is in het

kader van het terracottaonderzoek ondenkbaar. In totaal werd in het basisrepertorium materiaal

opgenomen uit 387 verschillende Noordwest-Europese sites, waarvoor 690 vindplaatsen en 923

contexten onderscheiden werden. De Belgische sites werden chronologisch en functioneel ontleed, in
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zoverre de stand van het onderzoek dit toeliet. Uit de andere sites werd een keuze gemaakt, naargelang

hun potentiële bijdrage tot het onderzoek. Voor België alleen werden 99 sites besproken, ongeveer 190

vindplaatsen en 260 contexten. Gezien de beperking van ons onderzoek is het belangrijk dat het

bestand zo is opgebouwd dat een onbeperkt aantal sites, vindplaatsen en contexten kan worden

toegevoegd die dan rechtstreeks gekoppeld worden aan het basisrepertorium van de statuetten. Nieuwe

vondsten kunnen zo de gegevens over de series rechtstreeks actualiseren. Een uitbreiding naar andere

materiaalstudies is eveneens mogelijk. Op die manier kan het bestand van de contexten de

wisselwerking mogelijk maken tussen aparte gespecialiseerde materiaalstudies van bijvoorbeeld

terracotta's, glas of terra sigillata.
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4. METHODOLOGIE

4.1 MACROSCOPISCHE OBSERVATIE

Aan de basis van het beschrijvend onderzoek ligt de observatie van de kenmerken van het beeldje in al

zijn facetten.

4.1.1 Malkenmerken en assemblagetechniek

Bij een eerste observatie, wordt vooral gelet op de gebruikte moulagetechniek. Een eenvoudige

observatie van het oppervlak van het beeldje en van de kenmerken van de naden, kan tot belangrijke

vaststellingen leiden in verband met de productietechniek.
52

  Het oppervlak, de naden en de vorming

van het voetstuk geven in de meeste gevallen onmiddellijk uitsluitsel over een Oost-Gallische of een

Centraal-Gallische herkomst. Bij het zoeken naar parallellen is op die manier een eerste belangrijke

selectie doorgevoerd. In de tweede plaats trachten we onderscheid te maken tussen details die voor het

bakken aanwezig waren en afkomstig zijn van het origineel ontwerp of van een bewerking van de mal

en details die na het bakken zijn aangebracht. De positie van het luchtgat, de vorming van de

binnenholte en de afwerking van het standvlak kunnen belangrijke aanvullende informatie geven.

Maldelen werden in grote aantallen gevonden in Centraal-Gallische productiecentra. In Oost-Gallië

werden kleimallen gevonden in Trier, Xanten, Frankfurt-Heddernheim, Bad Bertrich en Karden. Het

vinden van mallen is echter uitzonderlijk in dit gebied omdat de Oost-Gallische productie over het

algemeen gekenmerkt wordt door het gebruik van gipsvormen die geen spoor meer nalieten in de

bodem. Wel lieten deze mallen typische sporen na op het oppervlak van de beeldjes. Het meest

kenmerkend zijn de kleine afgeronde kleiknobbeltjes. Zij zijn de afdruk van luchtbelletjes die ontstaan

bij het mengen van water en gips en die zich aftekenen in de wand van de mal.
53

 De aanwezigheid van

kleiknobbeltjes op het oppervlak geeft niet alleen een aanduiding voor het gebruik van gipsmallen.

Deze details zijn tevens van groot belang voor het beschrijven van het detail van de mal. Hun

aanwezigheid in kleedplooien toont aan dat deze details reeds aanwezig waren op het model en niet

werden geretoucheerd in de mal, noch op het afgevormde beeldje. Details die op het eerste gezicht na

de moulage secundair gegraveerd lijken, kunnen op die manier toch met zekerheid aan de mal worden

toegeschreven.
54

 Algemeen kan gesteld worden dat de beeldjes na de moulage slechts zelden

bijgewerkt werden. Een uitzondering vormt het bijwerken van de naad. Vooral bij Oost-Gallische

producten werd deze sterk geglad over een breed oppervak. Uitgevaagde details werden vaak opnieuw

gegraveerd of bijgesneden. Ook het gladden van de zetel of de basis gebeurde na de assemblage van de

vormhelften. Dit zijn secundaire kenmerken die niets te maken hebben met de mal. Het breed

bijstrijken van het oppervlak van de zetel, de basis of de naad is doorgaans kenmerkend voor Oost-

Gallische producten. Meermaals werd een smalle strook boven het standvlak geglad aan de buitenzijde,

maar vaak ook aan de binnenzijde. Verder werden de hoeken van het voetstuk bij Oost-Gallische

producten vaak ingesneden. De binnenzijde van de beeldjes moet ook worden onderzocht ter hoogte

van de naad. Vaak werd vastgesteld dat beeldjes die vervaardigd werden in een gipsen maldelen in nog

vochtige toestand geassembleerd werden.
55

 Dit is zichtbaar door een verschuiving van de binnennaden

ontstaan door het wegdrukken van de overtollige pasta bij het samenbrengen van de vormhelften. Dit

verschijnsel werd tot nu toe alleen geobserveerd bij Oost-Gallische exemplaren. Een verschuiving van

de binnennaden kan niet optreden wanneer de helften van de beeldjes reeds lederhard waren bij de

assemblage, zoals het gebruikelijk was in Centraal-Gallië.
56

 Bij lederharde producten moeten de

afzonderlijke delen van het beeldje zorgvuldig samengevoegd worden door middel van een barbotine

met een klevende werking. Dit vereist een grotere zorgvuldigheid bij het vervaardigen van de

verschillende delen omdat de naden vrijwel perfect op elkaar moeten passen.

Naast de observatie van het oppervlak en de naden, is het belangrijk na te gaan welke delen van het

beeldje in de mal vervat zaten en welke delen apart werden gevormd. Bij Centraal-Gallische beeldjes

werd het voetstuk meestal apart gevormd. Hierdoor wordt de binnenruimte van de figuur onderaan

afgesloten en moet een luchtgat in de wand voorkomen dat het beeldje uit elkaar spat tijdens het

                                                  
52 Van Boekel 1987, 216-231.
53  Rüger 1980, 18-19 (Huld-Zetsche); Van Boekel 1987, 226 nt.74; Van Boekel 1996, 6-7.
54 cat. nr. 348 (673).
55 De Beenhouwer 1990, 11-13.
56 Rouvier 1972, 25; Bémont et al. 1993, 96-100 (M. Jeanlin).
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bakken. Toch wordt soms tegen deze regel gezondigd. Uitzonderlijk komt een luchtgat voor bij Oost-

Gallische exemplaren
57

 of is bij Centraal-Gallische series het voetstuk geïntegreerd in de mal.
58

 In

Centraal-Gallië werden bij zoogdieren de poten en het voetstuk meestal apart gevormd, in Oost-Gallië

werden ze geïntegreerd in de mal. Ook hier zijn uitzonderingen vastgesteld.
59

 Voorzichtigheid blijft

daarom geboden bij het bepalen van de productieregio. Het is aan te raden zich te beroepen op

meerdere criteria.

In de regel zijn de algemene iconografische kenmerken die een serie bepalen eigen aan de mal waaruit

de individuele exemplaren voortkomen. Dit geldt ook voor kleine details, zoals het modelleren van de

oogleden of de pupil van het oog. Afhankelijk van de scherpte van de afdruk zijn deze eigenschappen

al dan niet zichtbaar bij individuele exemplaren. Daarom worden deze kleine details beschreven bij de

individuele technische beschrijving van de malkenmerken in de catalogus en niet bij de algemene

iconografische kenmerken van de serie. De vorming van het oor is kenmerkend bij dieren. In vele

gevallen werd het apart gevormd en bijgesneden, waarbij de oorholte werd uitgesculpteerd. Dit is vaak

zichtbaar aan de barstjes en de modelleringssporen rond het oor. De oren van de verschillende

exemplaren van een serie verschillen bijgevolg onderling.
60

4.1.2 Kenmerken van de pasta (hardheid, kleur, oppervlak)

Bij een eerste onderzoek van de pasta worden de hardheid en de kleur van de kern van de scherf

genoteerd. Gedeeltelijk gebeurden de waarnemingen op een klein deel van het breukvlak dat afgekrabd

werd, zodat een bruikbaar oppervlak van enkele millimeter een correcte kleurwaarneming toeliet en

een summiere observatie van de bestanddelen van de pasta.

Hardheid is een uitdrukking van de weerstand die een object biedt tegenover de druk van een tweede,

harder of zachter voorwerp. Een eerste eenvoudig meetinstrument is de vingernagel die zich op de

hardheidsschaal van Mohs situeert rond 2,5. Het tweede gekozen materiaal is malachiet, dat zich op de

schaal tussen 3,5 en 4 bevindt. Hogere waarden werden getoetst met een zakmes. Op die manier

kunnen de beschrijvingscategorieën zacht, matig hard, hard en zeer hard, verbonden worden met de

hardheidsschaal van Mohs. Onder de beschrijvingcategorie “zacht” verstaan wij dat het voorwerp

afschraapbaar is met de vingernagel (Mohs 1) of te krassen met de vingernagel (Mohs 2). “Matig hard”

wil zeggen dat het krasbaar is door malachiet (Mohs 3) of gemakkelijk te krassen met een zakmes

(Mohs 4). Voorwerpen die krasbaar zijn met het zakmes maar met meer weerstand zijn “hard” (Mohs

5. Waar het mes zwarte sporen nalaat op het gemeten oppervlak spreken wij van “zeer hard” (Mohs 6

of meer).

Vermits het oppervlak van de statuetten vaak meer aan verwering onderhevig is dan de kern, werden de

metingen, indien mogelijk, steeds verricht op het vrijgemaakt breukvlak. Voor buitenlandse parallellen

die door ons niet persoonlijk werden onderzocht, namen wij de hardheidstermen over uit de literatuur

waarin deze statuetten werden beschreven. Met uitzondering van de beschrijvingen door G. Van

Boekel, wordt in de literatuur over terracotta's geen melding gemaakt van de gebruikte

hardheidscriteria.
61

 Deze waarden zijn daarom subjectief en kunnen bijgevolg inhoudelijk afwijken van

de door ons gebruikte categorieën met dezelfde naam.

De onderzoeker moet zich toch steeds bewust zijn van de relatieve waarde van de gemeten hardheid,

hoe nauwkeurig de meting ook gebeurde. In de loop van ons onderzoek is duidelijk gebleken dat de

omstandigheden waaraan het beeldje na het gebruik werd blootgesteld, van belang zijn voor de

conservering, en de hardheid. Hierbij kan de samenstelling van de bodem bepalend zijn, maar zeker

ook de diepte van begraving. Zo vertonen depots op grote diepte over het algemeen een veel betere

bewaringstoestand en hardheidsgraad dan bijvoorbeeld stukken uit een fel geërodeerde bodem van een

grafveld. Een voorbeeld hiervan zijn de Keulse producten, die vrijwel algemeen matig hard tot hard

zijn voor wat betreft het Tongerse depot van de Hasseltsestraat, maar waarvan exemplaren uit het

Tongerse zuidwestelijk grafveld in de hardheidscategorie zacht vallen.
62

 Ook een beeldje uit het

grafveld van Gors-Opleeuw, dat door chemische analyse aan Keulen werd toegewezen, heeft hardheid

1 op de schaal van Mohs.
63

                                                  
57 cat. nr. 3605 (204) en cat. nr. 728 (728)
58 series 267, 268, 585, 592, 828, 594 en 709.
59 series 805, 807, 971.
60 De mal voor de productie van stieren, serie 797, van de hand van Sacrillos, bevat wel de hoorn maar niet het oor
61 Van Boekel 1987, vouwblad tussen p. 243 en 244.
62 Fortuna cat. nr. 193 (306).
63 Victoria cat. nr. 312 (500).

23



Een tweede moeilijkheid betreft de metingen zelf. Soms is het immers moeilijk te onderscheiden of de

hardheid van de matrix gemeten wordt of die van het opvulmateriaal, met name de harde kristallijnen

inclusies. Dit is zeker het geval voor fabrikaten met 20 tot 30 % kristallijnen inclusies.

Verder kunnen de natuurlijke breuk, de zichtbare inclusies en het aanvoelen van het oppervlak worden

genoteerd. Beschrijvingscategorieën zijn hiervoor beschikbaar in de literatuur.
64

Tenslotte geven engobes en resten van beschildering een idee van het oorspronkelijk uitzicht van de

beeldjes. Welomschreven versieringtechnieken kunnen een verbindingsschakel vormen tussen

verschillende losse individuen op het vlak van de herkomst.
65

 In de praktijk is het niet altijd

gemakkelijk om afzettingen van de bodem en pigmentresten van beschildering te onderscheiden. Het is

in die gevallen veiliger om ze te noteren als pigmenten dan als beschildering.

Binnen éénzelfde depotvondst kan een beschrijving van de pasta, gebaseerd op macroscopische

kenmerken resultaten boeken. De invloed van de bodem op de scherven is dan voor de ganse vondst

gelijk. Eventuele macroscopische verschillen in hardheid en kleur, inclusies en sporen op het oppervlak

kunnen dan als kenmerkend gelden. Het wordt evenwel moeilijker wanneer voorwerpen van

verschillende vindplaatsen worden vergeleken. Daarom is het aan te bevelen om het macroscopisch

onderzoek aan te vullen met gegevens uit slijpplaatjes die een duidelijk beeld geven van de matrix en

het opvulmateriaal.

4.2 BEELDVERGELIJKING: SERIE - EN STAMONDERZOEK

Het opstellen van een relatieve chronologie van de opeenvolgende productiegeneraties en de evolutie

van de series, kan alleen bereikt worden door het vergelijken van de individuele beeldjes. In de ideale

omstandigheden, wanneer wij te maken hebben met volledige exemplaren van eenzelfde serie, volstaat

een tekstueel aangegeven hoogtemaat om de vergelijking te kunnen maken tussen verschillende

generaties, op voorwaarde dat de sokkel door de coroplast op gelijke hoogte werd afgesneden. Deze

ideale situatie doet zich in de praktijk van het onderzoek slechts zelden voor. Meestal moeten wij

immers fragmenten met elkaar vergelijken. Beeldvergelijking is daarom  een onmisbaar instrument.

Bij het onderzoek van het decor van reliëflampen werd reeds in 1984 gewezen op het nut van een

dergelijk onderzoek.
66

 De onderzoeksmethode bestond uit het over elkaar plaatsen van overgetrokken

tekeningen op basis van foto’s of frottages. Het tijdrovende karakter van deze bezigheid maakte dat het

nooit op grote schaal werd toegepast.

In het verleden maakten wij zelf gebruik van een raster dat als vaste achtergrond voor de foto’s een

dankbaar hulpmiddel was bij het schalen van de foto’s Het raster maakte eveneens mogelijk exacte

vergelijkingen te maken van alle denkbare zones van het beeld en dit in alle mogelijke richtingen. Op

die manier vormden deze foto's een basis voor succesvol vergelijkend  onderzoek. 
67

Het ontwikkelen van nieuwe technologie en nieuwe media voor het bewaren en bewerken van beelden

zet vandaag de deur open voor een nieuwe fase van het onderzoek, namelijk de digitale

beeldvergelijking. Alle foto’s werden voor dit doel gescand en op schaal gebracht. Met behulp van een

beeldverwerkingprogramma is het perfect mogelijk de beelden met een verschillende dekkingsgraad in

lagen over elkaar te schuiven, zodat de gelijkenissen en verschillen aan de oppervlakte komen. Ook kan

door transformatie de schaalverkleining perfect worden berekend.
68

 De resultaten worden genoteerd en

visueel naar voor gebracht in de vorm van schema’s van de stamevolutie.

De foto’s die aan de basis liggen van de vergelijking, moeten beantwoorden aan het doel van het

onderzoek: een digitale beeldvergelijking die de mechanische verwantschap tussen de individuele

statuetten kan ontrafelen. Niet elke foto is hiervoor geschikt. Zij moet voldoen aan twee

basisvoorwaarden. Eerst en vooral moet het beeld een projectie vormen van een constant georiënteerd

vlak van de statuette. Ten tweede moet de foto gepaard gaan met een nauwkeurige maatname, die een

perfecte schaling van de foto mogelijk maakt. Het verdient aanbeveling steeds foto’s van de vier zijden

                                                  
64 Peacock 1977, 30-32; Orton et al. 1993, 235-237
65 De Beenhouwer 1991 (Statuettes)
66 Bémont en Bonnet 1984, 142.
67 De Beenhouwer 1986; De Beenhouwer 1991 (Statuetten), 75
68 Bij ons onderzoek werd gebruik gemaakt van het programma Adobe photoshop.
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te nemen. Voor - en achterzijde worden daarbij best parallel georiënteerd met het vlak van de naad van

de vormhelften. Linker - en rechterzijde worden best loodrecht op dit vlak georiënteerd.

De traditionele maten als hoogte en breedte worden op het voorwerp zelf gemeten met behulp van een

meetinstrument, bij voorkeur een schuifmaat. Wanneer louter de maat wordt genoteerd, kan dit bij

latere bewerking van het fotomateriaal leiden tot verwarring. Zo kan een figuur een aanzienlijke

inclinatie vertonen ten opzichte van het standvlak. Dit is het meest opvallend bij de zittende honden die

sterk voorovergebogen zitten. De inclinatie van het hondje kan verschillen naargelang de coroplast de

apart gevormde voorpoten langer of korter maakte. Wanneer zo’n hondenbeeldje volledig bewaard is

gebleven, worden traditioneel foto's en hoogtematen genomen ten opzichte van het horizontale

standvlak en bijgevolg van een voorovergebogen hondje. Bij fragmenten zonder voetstuk is de

oorspronkelijke inclinatie niet meer meetbaar en wordt de scherf meestal gefotografeerd in een vlak,

parallel aan zijn maximale lengteas. Dit geeft waarden en beelden die bij latere beeldverwerking niet

vergelijkbaar zijn. In de regel is het best om zowel de foto als de meting te realiseren, geprojecteerd op

het vlak van het oorspronkelijke maldeel, met andere woorden geprojecteerd op het vlak van de naad

van het beeldje. Wanneer een dergelijke foto niet realiseerbaar is, zoals bij de volledig bewaarde

zittende hondjes, is het aangewezen het zijaanzicht te gebruiken voor een exacte beeldvergelijking in

plaats van de voorzijde. Hetzelfde probleem doet zich voor bij beeldjes die uit mallen met meer dan

twee delen vervaardigd werden, zoals de doorntrekkers. In elk geval mogen foto's van het zijaanzicht

niet ontbreken, zodat een eventuele inclinatie meetbaar is. Op die manier kunnen volledige beeldjes en

fragmenten bij later onderzoek van de fotobeelden correct met elkaar worden vergeleken.

Een ander probleem stelt zich bij het meten van fragmenten. De meting en het fotograferen gebeuren

vrijwel steeds in een vroeg stadium van het onderzoek, namelijk bij het opmaken van de catalogus. Pas

in een later onderzoeksstadium worden de fragmenten definitief geïdentificeerd en toegeschreven aan

een serie. Sommige blijven ongeïdentificeerd door het ontbreken van vergelijkingsmateriaal. Het is

daarom vrijwel onmogelijk om reeds bij het nemen van de foto en de maten de juiste oriëntatie en

inclinatie van het fragment te bepalen. Deze kunnen pas later worden bepaald, wanneer voldoende

vergelijkingsmateriaal beschikbaar is. Een loutere meting van hoogte of breedte van het fragment is in

dat geval ontoereikend. Daarom is het aan te bevelen ofwel de maximale lengte van het fragment te

meten ofwel de oriëntatie van het fragment te vermelden bij de hoogte - of breedtemaat.

Om vergissingen bij het meten of fouten bij de oriëntatie van de stukken te voorkomen is het nuttig

foto's te nemen met een gerasterde achtergrond. Op die manier kunnen de maten achteraf steeds

worden gecontroleerd door een eenvoudige telling van het raster. Bij exemplaren met een grote dikte,

zoals zittende figuren of staande figuren waarvan het voetstuk is bewaard, moet rekening gehouden

worden met een foutenmarge door de grotere afstand van het voorste vlak van het beeldje tegenover het

raster op de achtergrond. In dat geval moet voor de telling steeds gekozen worden voor een meting van

de delen die het dichtst aansluiten bij de achtergrond, bijvoorbeeld de schouderbreedte van een figuur

in vooraanzicht.

Voor sommige thema’s is het ontbreken van bruikbare foto’s in de literatuur problematisch voor het

onderzoek. Dit is het geval voor moeilijk te oriënteren voorstellingen als de zittende hond of de

doorntrekker. Het serie - en stamonderzoek kon daardoor voor deze thema’s slechts in beperkte mate

worden gevoerd.

4.3 CHRONOLOGISCHE METHODE

Het toekennen van een datering is een complex proces. Naarmate meer criteria worden betrokken bij

het onderzoek, is het van belang een onderscheid te maken tussen de verschillende dateringcategorieën.

Dateringen via context, epigrafie of iconografie hebben niet hetzelfde gewicht. Een datering via een

context of een consulaire datering uit een opschrift wegen zwaarder door dan een iconografische

datering. Bovendien wordt de iconografische datering zelf bepaald door het geheel van dateringen uit

context. Het is daarom uitermate belangrijk de verschillende niveaus’s te onderscheiden en gescheiden

te houden. Gebeurt dit niet, zullen onvermijdelijk kringredeneringen opgebouwd worden. Zo zou een

serie gedateerd op basis van de inscriptie van een pottenbakker, later als argument gebruikt kunnen

worden om de pottenbakker te helpen dateren. Niet alleen het scheiden van de dateringsniveaus is

belangrijk.  Ook het opslaan en bewaren van elk dateringniveau is nodig. De reden hiervoor ligt in de

evolutie van onze kennis. Wanneer morgen een bepaalde coroplast beter gekend is en nauwkeuriger

gedateerd kan worden, wordt voor de betrokken series alleen het niveau van de datering uit inscriptie

aangepast. De archeologische datering uit de vondstcontexten blijft uiteraard ongewijzigd. Op die

manier wordt de database een transparant geheel en kunnen alle dateringsargumenten steeds naar hun

gewicht worden beoordeeld.
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Binnen het onderzoeksgebied van de terracotta’s onderscheiden wij op dit ogenblik drie niveau’s van

dateringsargumenten. In volgorde van belangrijkheid zijn dit allereerst de archeologische datering en

de consulaire datering, daarnaast de datering uit onze kennis van de coroplasten en ten slotte de

datering uit de iconografische bevindingen. Bij het dateren van een serie worden verschillende stappen

doorlopen. De individuele beeldjes worden in de eerste plaats gedateerd door de site, de vindplaats en

de context waarin zij gevonden werden. In zeldzame gevallen is ook een consulaire datering uit de

inscripties bekend. Deze geeft uiteraard de meest precieze datering in één bepaald jaar. De

archeologische en consulaire datering van de individuele beeldjes die deel uitmaken van een serie,

vormen de basis voor de datering van deze series (schema nr.1). Rekening houdend met de interne en

externe mechanische verbanden helpen deze archeologisch gedateerde series de stamevolutie schetsen

(schema nr. 2). De precieze plaats van de serie binnen de stamevolutie laat toe een eerste correctie toe

te passen op de datering van de serie (schema nr. 3). Het resultaat is een datering van de series vanuit

de vondstcontexten, gecorrigeerd met de gegevens uit de stamevolutie. Deze datering dient als basis

voor de datering van de coroplasten (schema nr. 4). Dit brengt ons op het tweede dateringsniveau. Het

nieuwe dateringsargument is dat van de coroplasten of statuettenbakkers van wie de namen via de

inscripties op de beeldjes of de maldelen bekend zijn. Soms kunnen externe dateringsargumenten

worden aangewend, wanneer bijvoorbeeld kan aangetoond worden dat een bepaalde coroplast ook

andere producten dan statuetten vervaardigde. Ook de verschillende verbanden tussen de coroplasten

onderling worden bij het tot stand komen van de uiteindelijke datering overwogen. Op die manier

ontstaan bruikbare dateringsgegevens die kunnen worden toegepast op series die door de

vondstomstandigheden niet of onnauwkeurig werden gedateerd (schema nr. 5). In een volgende stap

wordt ook de stamevolutie gecorrigeerd met de gegevens van de coroplasten (schema nr. 6). Vermits de

stamevolutie een mengeling is van gesigneerde en niet gesigneerde series en vermits ook externe

criteria in overweging genomen werden bij het tot stand komen van de datering van de coroplast, moet

in een volgende stap de serie opnieuw gecorrigeerd worden met de gecorrigeerde stamgegevens

(schema nr. 7).

Het resultaat van al deze stappen is uiteindelijk een algemene datering van de serie zonder argumenten

uit de iconografie. Deze algemene datering vormt de basis voor het derde en laatste niveau, dat van de

iconografie (schema nr. 8).  Op dit niveau wordt onderzocht welke iconografische motieven

chronologische relevantie hebben. In zeldzame gevallen komen ook externe criteria aan bod, zoals

goed gedocumenteerde kapseldateringen of zwaarwegende argumenten uit de grootsculptuur. In een

laatste fase worden deze iconografische dateringsargumenten toegepast op de datering van de serie

(schema nr. 9) en de stam (schema nr. 10).

DATERING SERIE DATERING STAM

Archeologische datering  1   2

(site, vindplaats, context) Datering uit context Datering uit context

en consulaire datering en stamevolutie

(inscriptie) van het individuele   3

beeldje (catalogus) Datering gecorrigeerd

met stamontwikkeling

   4  5    6

Coroplast Datering gecorrigeerd Datering gecorrigeerd

(inscriptie)  met coroplast met coroplast

Datering gecorrigeerd      7

met stamontwikkeling

en coroplast

Algemene datering

zonder iconografie

   8

 9    10

Iconografie Datering gecorrigeerd Datering gecorrigeerd

(motieven) met iconografie met iconografie
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In zoverre archeologische, epigrafische en iconografische gegevens beschikbaar waren, werd dit

dateringsschema strikt toegepast op de 900 geselecteerde series uit de seriecatalogus en de 133

geschetste stamontwikkelingen. Op die manier heeft de gebruiker van de catalogus steeds inzage in de

aard van de dateringsargumenten en kan hij elk niveau apart beoordelen.

4.4 FUNCTIONEEL ONDERZOEK

Het onderzoek van de contexten moet er toe leiden de vraag naar de betekenis en de functie van de

beeldjes te achterhalen. Hoewel de laatste jaren veel inkt over de terracotta's is gevloeid, blijft dit

thema vrijwel onbehandeld. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat doorgaans alle aandacht van

de onderzoekers gaat naar de typologische en stilistische kenmerken en dat de vondstcontext vrijwel

onbehandeld blijft. Het onderzoek van de context vormt daarom een belangrijk onderdeel van ons

onderzoek met die beperking weliswaar dat vele oude vondsten en jammer genoeg ook recente, vaak in

zeer ongunstige omstandigheden het licht zagen.

Een van de doelstellingen van het onderzoek is de doorlichting van het gebruik en de betekenis van de

terracotta's aan de hand van een doorgedreven onderzoek van de vondstomstandigheden. Hoewel over

het gebruik van terracotta's reeds veel werd gespeculeerd, werd tot nog toe geen systematisch

onderzoek verricht naar de vindplaatsen en vondstcontexten. Deze vormen nochtans de eerste bron

voor de interpretatie van het regionaal terracottagebruik. In de mate dat de beeldjes afkomstig zijn uit

systematische opgravingen, kunnen wij een beeld vormen van het voorkomen en het gebruik van deze

categorie archaeologica.

Het plaatsen van de context in het ruimer kader van de vindplaats en nog algemener binnen de site,

biedt het voordeel dat de aard van de context nauwkeuriger kan worden gekarakteriseerd, in functie van

de graad van romanisatie van de site (inplanting en uitbouw) en functionaliteit van de vindplaats

(ambachtelijk, sacraal etc.).
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DEEL 1: DE BELGISCHE VONDSTCATALOOG





1. HET GEBRUIK VAN DE VONDSTCATALOOG

1.1. GEBRUIK VAN DE CATALOOG VAN DE BELGISCHE VONDSTEN.

Zoals het archeologische vondsten betaamd werden de terracotta’s samengebracht per site, vindplaats

en context. Het opzoeken van een context verwezen in de tekst, gebeurt alfabetisch op de naam van de

site en verder volgens de nummer van de context. Per context volgt een opsommende lijst van de

beeldjes. Vooraan in de lijst staan de beeldjes of fragmenten die aan een serie konden worden

toegewezen. Samenvattende informatie over de herkomst en de datering van de serie gaat de

opsomming van de exemplaren vooraf. Daarna volgen de fragmenten die niet aan een serie werden

toegeschreven. De rangschikking volgt verder de volgorde volgens thema, type en variant.

De hiërarchie site, vindplaats en context wordt benadrukt door balken in een grijswaarde, waarbij het

hoogste niveau van de site donker werd weergegeven, die van de vindplaats lichter en die van de

context het lichtst.

De nummering van de contexten en de beeldjes heeft geen logische volgorde. Zij verwijst naar het

individueel en uniek nummer in de database. Een wijziging van deze nummering zou de relatie tussen

de voorliggende tekst en het databestand opheffen. Dit is te vermijden omdat de database een organisch

geheel is waaraan ten allen tijden nieuwe vondsten en contexten kunnen worden toegevoegd. Elke

toevoeging brengt een nieuwe rangorde van de voorwerpen in het tekstrapport teweeg. Gezien het

beperkt aantal contexten per site kan het opzoeken van een context en de bijhorende terracotta’s geen

probleem vormen.

In het overzicht werden ook de sites opgenomen waarvoor terracotta’s werden vermeld die niet

bewaard bleven of die niet konden worden opgespoord. Verder bevinden zich in de lijst sites of

contexten waarvoor in de literatuur foutief terracotta’s werden vermeld. Dit kan gaan om

maskerfragmenten die als terracottabeeldjes werden gepubliceerd of om terracotta’s die als Gallo-

Romeins gepubliceerd werden, maar die in een andere periode thuishoren. Tenslotte namen wij de

vrijheid vindplaatsen of contexten te bespreken waar geen terracotta’s werden gevonden, maar die

belang hebben voor de interpretatie van de site en die bijdragen tot een beter inzicht in de contexten

met terracotta’s.

In de loop van het onderzoek werden ook fragmenten van unguentaria opgenomen in het bestand. Deze

voorwerpen zijn ook malgevormd en soms maken zij deel uit van contexten waarin ook terracotta’s

werden gevonden. Deze vondstcategorie werd daarom eveneens opgenomen in de lijsten, maar werd

niet systematisch geïnventariseerd. Unguentaria werden niet betrokken in het verder onderzoek.

Uitzonderlijk komen ook handgevormde en wielgedraaide beeldjes voor. Door het feit dat zij niet

malgevormd zijn, maken zij geen deel uit van het onderzoek naar serie en stamverbanden. Wel werd

met deze statuetten rekening gehouden bij het functioneel onderzoek, waarbij het gebruik van de

beeldjes in funeraire en sacrale zones en in woongebied werd onderzocht.

Voor elke beschrijving van de site worden de geografische gegevens weergegeven die bestaan uit de

moderne geografische omschrijving van de gemeente, fusiegemeente en provincie en de antieke

omschrijving met de naam van de civitas de antieke naam van de site, wanneer deze gekend. Verder

volgen per site de vondstpercentages per productieregio. Twee tellingen werden weergegeven, waarbij

een onderscheid werd gemaakt tussen het percentage van het totaal aantal fragmenten dat werd

gevonden op de site en het totaal van de fragmenten die aan een serie konden werden toegeschreven.

Deze gegevens vormen de basis voor de verspreidingskaart die een overzicht biedt van de vondsten per

productieregio. Samenvattende informatie over de aard van de site, de vindplaats of de context werd

telkens weergegeven voor de beschrijving.

Wanneer het onderzoek van de statuetten gegevens opleverde die in tegenspraak zijn met de aanvaarde

gegevens van de context, of die aanvullend zijn, wordt dit na de beschrijving vermeld onder de

hoofding interpretatie.

Een gecorrigeerde datering van de context wordt vermeld wanneer de evaluatie van het onderzoek van

de terracottaseries de datering van de context kon aanvullen. Deze datering is het resultaat van het

onderzoek van de series en wordt niet gebruikt bij het dateren van de series. Zij geeft wel aanvullende

informatie over de context.
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1.2 BENAMING VAN DE SITES

de sites werden alfabetisch gerangschikt, wat vooral voordelen biedt bij het opzoeken van gegevens.

Voor deze sites werd ook de vermoede civitas vermeld, zodat in het computerbestand de gegevens in

een oogwenk anders kunnen worden geordend en vergelijkingen tussen antieke interessegebieden op

een eenvoudige manier mogelijk worden. Wel moet men steeds beseffen dat de antieke grenzen vaak

omstreden zijn en dat vele sites in grensgebieden niet eenduidig in een civitas of provincia kunnen

worden ondergebracht.

De namen van de huidige Belgische gemeenten en voormalige gemeenten beantwoorden aan het

Woordenboek der Belgische gemeenten, Brussel 1997, uitgave van Imprimerie E. Guyot n.v. en de

Administratieve kaart van België en Groot-Hertogdom Luxemburg, uitgeverij Cartografie A.G. Claus

en distributie Geocart, 2e uitgave. Voor de benaming van de sites kozen wij in de eerste plaats voor de

naam van de voormalige gemeente, die beantwoordt aan de toestand van voor de fusie van 1977. De

gemeenten die reeds voor de fusie van 1977 geen zelfstandige entiteit meer vormden, gehuchten,

woonwijken en toponiemen worden cursief weergegeven. Voor Blicquy is bijvoorbeeld de

gemeentenaam Leuze-en-Hainaut en de naam van één van de sites Blicquy Ville d’Anderlecht.

Uitzondering op deze regel werd toegestaan voor sites die een algemene bekendheid genieten onder

een oudere gemeentenaam, zoals Velzeke en Liberchies.

Indien een site zich uitstrekt over twee gemeenten worden beiden in de naam opgenomen. Dit is het

geval voor de sites Neerharen/Rekem en Bléharies/Hollain.

Wanneer de antieke naam van een site gekend is uit betrouwbare literaire of epigrafische bronnen,

wordt deze tussen haakjes vermeld achter de naam van de site, zoals dit o.m. het geval is voor Arlon

(Orolaunum).

1.3 NOTERING VAN DE DATERING

Bij een cijfergroep duidt een schuine streep op de variatiebreedte van de datering. Bij de datering van

sites en vindplaatsen duidt de eerste cijfergroep op de begindatum en de tweede cijfergroep op de

einddatum. Een datering 90/100-200/220 n.C. betekent op die manier een aanvang tussen 90 en 100

n.C. en een einde tussen 200 en 220 n.C.

Het dateren van gesloten contexten heeft altijd een dubbel karakter. Enerzijds moet men trachten het

tijdstip van de berging van de voorwerpen weer te geven en anderzijds moet een aanduiding gegeven

worden van de ouderdom van de voorwerpen die zich in de context bevinden. Dit zijn twee

verschillende aspecten die best zo goed mogelijk gescheiden blijven. Beide criteria hangen samen. Het

tijdstip van de berging geeft een terminus ante quem voor de ouderdom van de voorwerpen en het

jongste voorwerp uit de context een terminus post quem voor de berging. Wij hebben getracht beide

aspecten van datering weer te geven in een notering waarbij de eerste cijfergroep de ouderdom van de

voorwerpen weergeeft en de tweede cijfergroep de vermoedelijke bovengrens voor het bergen van het

depot. De notering 50/110-130/140 n.C. betekent voor een context dat de voorwerpen voornamelijk

voorkomen in een periode tussen 50 en 110, terwijl de berging van het depot gesitueerd wordt tussen

110 en 130/140 n.C.

1.4 NOTERING VAN CATALOOGNUMMER EN SERIENUMMER

Achter het cataloognummer wordt het nummer van de serie tussen haakjes weergegeven.

Bijvoorbeeld ‘cat. nr. 734 (839)’ wil zeggen ‘cat. nr. 734 behorend tot serie nr. 839’.
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2. DE BELGISCHE VONDSTCATALOOG

Amay/Ombret

De antieke site strekte zich uit over de beide Maasoevers, op het grondgebied van de voormalige gemeenten Amay en Ombret.
Het bevond zich op het kruispunt van de Romeinse weg Tongeren-Arlon en de Maas. In de Romeinse periode waren beide
Maasoevers verbonden door een brug (Witvrouw et al. 1995, 59-60 fig. 1 en 2). De Romeinse bewoning aan beide zijden is
daarom als één agglomeratie te beschouwen. Het is niet uitgesloten dat de nederzetting ook als rivierhaven een rol speelde
omwille van haar gunstige ligging halfweg tussen Maastricht en Namen.
De vicus ontwikkelde zich vanaf de Claudische periode langs de Romeinse weg, waarmee hij chronologisch verbonden is
(BCAHC 18, 1983-1984, 87 (J. Witvrouw); Petit en Mangin 1994, 257 (J. Willems)). Rond 275 n.C. werd hij verwoest bij de
Germaanse invallen, maar uit de studie van terra sigillata en munten blijkt dat er opnieuw bewoning was in de vierde eeuw
(BCAHC 8, 1968, 7 (J. Willems)). Een duidelijke herbewoning werd ook vastgesteld in de nabijgelegen Romeinse villa onder de
kerk Saint-George te Amay (BCAHC 9, 1969, 57 (J. Willems, M. Dandoy en E. Thirion).
Op de linkeroever van de Maas, op het grondgebied van Amay, strekt de antieke site zich uit over de wijk Rorive. Sinds haar
ontstaan in 1959, verricht de Cercle Archéologique Hesbaye-Condroz hier opgravingen (Witvrouw et al. 1995, 61, 103: 
overzichtsplan). De huizen zijn gegroepeerd langs de Romeinse weg (BCAHC 8, 1968, 5-13 met plan (J. Willems); Witvrouw et
al. 1995, 61, fig. 3). Overblijfselen van metallurgie, maar vooral van keramiekindustrie, getuigen van een bloeiend artisanaat
(BCAHC 20, 1987-1988, 55-108 met plan p. 59 fig. B (J. Docquier en R. Bit).
Sinds 1969 worden ook in Ombret, op de rechteroever van de Maas, opgravingen verricht door de Cercle Archéologique
Hesbaye-Condroz (Witvrouw et al. 1995, 61, 103 (overzichtsplan)). Er werden belangrijke constructies ontdekt zoals een klein 
thermencomplex uit de tweede eeuw en verschillende hypocaustinstallaties. Naast bewoningssporen, werden ook resten gevonden
van artisanaat. Zoals te Amay Rorive is ook hier het ontstaan van de bewoning verbonden met de Romeinse weg (Witvrouw et al.
1995, 105).

Gemeente: Amay, Ombret. Fusie: Amay. Luik, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: baanvicus Tongeren-Arlon, rivierovergang Maas, thermen, keramiek, metallurgie. Datering: 40-400 (?) n.C.

Amay Rorive

Bij een opgravingscampagne in juli en augustus 1978 door de Cercle Archéologique Hesbaye-Condroz, kwamen enkele 
fragmenten van terracottabeeldjes aan het licht (Archeologie 1978, 75 ( J. Docquier)). Zij zijn momenteel niet toegankelijk
(In een schrijven van 8/12/93 meldt J. Willems dat de betreffende fragmenten zich niet in het Musée Communal d’Amay
bevinden. Ook de heer J. Docquier ontkende de stukken in zijn bezit te hebben. Hij herinnerde zich één van de fragmenten
als van een Venus met adelaar).

Context 1: onbekend

Ombret Perceel 93n

Soort vindplaats: artisanaat, woonfunctie, twee fasen. Datering: 70-260 n.C.

Een noodopgraving in 1990 liet toe het centrale deel van de vicus op de rechteroever te onderzoeken (Witvrouw et al. 1995).
Hierbij werd de zuidelijke gracht van de Romeinse weg aangesneden. In een eerste fase had de bewoning hoofdzakelijk een 
ambachtelijk karakter. Onmiddellijk ten zuiden van de gracht lag een houten gebouw uit de Flavische periode, met 
bijbehorende artisanale structuren. Een smeltoven bevatte houtskool, slak en limoniet. Van een tweede rechthoekige oven
kon de functie niet worden achterhaald. Een rijpingskuil voor klei, bevatte de grondstof voor een pottenbakker of voor het
maken van gietmallen voor metalen voorwerpen (Witvrouw et al. 1995, 66-68 fig. 9). Het houten gebouw werd door brand
vernield in het begin van de tweede eeuw. In de afbraaklaag bevond zich een munt van Trajanus, uitgegeven tussen 98 en
102 n.C. (Witvrouw et al. 1995, 104). Een tweede bewoningsfase wordt door de archaeologica eenduidig geplaatst tussen het
begin van de tweede eeuw en het midden van de derde eeuw (Witvrouw et al. 1995, 105). Drie aaneensluitende gebouwen 
met stenen funderingen, getuigen van de reorganisatie van de nederzetting. Twee van deze gebouwen, gebouwen 1 en 2, zijn
van een langwerpig type dat met de korte gevel naar de straat is gericht. Deze gebouwen combineren gewoonlijk 
woonfunctie en artisanale functie onder één dak (Witvrouw et al. 1995, 104; Brulet 1987, 177). Te oordelen naar de 
hoeveelheid vondsten, diende de zone onmiddellijk achter de gebouwen als stortplaats. Alles wijst erop dat zij gelijktijdig
vernield werden door brand, vermoedelijk rond het midden van de derde eeuw (Witvrouw et al. 1995, 105). De bewoning 
werd daarna niet meer hernomen.

Context 141: Zone B2

Gedurende deze opgravingen kwamen twee fragmenten van een masker aan het licht. Zij werden gevonden in zone B2
van het opgegraven perceel (Witvrouw et al. 1995, 74 fig. 16: foutief beschreven als terracottastatuetten). Deze zone
komt overeen met de plaats van de artisanale structuren uit de Flavische periode en met gebouw 1, uit de tweede eeuw
en de eerste helft van de derde eeuw.

Ombret: foutieve vondstmelding

In 1905 vermeldt Renard de vondst van een Venus in Ombret (Renard 1905, 302, voetnoot 2). Vermoedelijk bedoelde hij de
Venus van Ampsin nr. 147, die gevonden werd door M. Georgien - Heyne uit Ombret zoals blijkt uit zijn rapport van 1910
(Zie Ampsin; BIAL 40,1910, 264 en nt. 2 (L. Renard)).
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Context 142: geen

Ambresin

Te Ambresin werd door G. de Looz in 1873, op perceel B 358, gelegen in de buurt van de Romeinse weg Bavay-Tongeren, een 
Romeinse villa opgegraven (De Maeyer 1940, 123-125). Twee tumuli uit het begin van de tweede eeuw zijn gelegen op perceel B
416, tussen de Voie de la Tombe en de Chaussée des Romains (Van Doorselaer 1964, 97).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Ambresin. Fusie: Wasseiges. Luik, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: villa, tumuli.

Villa

Soort vindplaats: villa. Datering: 140-275 n.C.

De vindplaats is gelegen, dicht bij de Mehaigne die op korte afstand ten zuiden loopt, en in de buurt van de Romeinse weg 
Bavay - Tongeren. De villa werd volledig opgegraven in 1873 op perceel B 358, een terrein gelegen op een lichte helling 
naar het zuiden in de richting van de Mehaigne (De Looz 1876, 254 Pl. I: grondplan; De Maeyer 1940, 123-125). De 72 
meter lange gevel keek uit op de vallei. De muren waren opgetrokken in silex, een grondstof uit lokale groeven. De villa was
voorzien van een hypocaust met stookplaats, beschilderd pleisterwerk, tegelvloeren en gepolijste betonvloeren. Er werden
geen kelder, waterleiding of bijgebouwen gelokaliseerd. De villa werd vernield door brand (De Looz 1876, 256: vloer van 
kamers D en E verbrand).
Door het beperkt aantal gevonden archaeologica gaat de opgraver er vanuit dat de villa slechts een kort tijd in gebruik was, 
waarna zij vernield werd door brand (De Looz 1876, 266: “Il nous est permis toutefois d’affirmer que la villa d’Embresin a 
été contstruite sous le Haut-Empire et, vu le nombre relativement restreint d’objets qui y ont été découvertes, qu’elle n’a pu 
être habitée fort longtemps.” Met de toenmalige kennis van de archaeologica, situeert De Looz de bewoningsfase in de 
tweede eeuw met vernieling door brand op het einde van de tweede eeuw). Door een nieuwe studie op basis van de
weergegeven voorwerpen, situeren wij de villa of tenminste de opgegraven bouwfase in de tweede helft van de tweede en de
derde eeuw (Als voornaamste vondsten geeft G. De Looz een tekening en beschrijving van de vormen Drag. 33 en Drag. 27
in terra sigillata, een mortarium in gelige pasta met dubbele stempel VICTOR F (Vanvinckenroye 1991, 74: komt voor op
mortaria van eind eerste en volledige tweede eeuw), in gevernist aardewerk een beker Gose type 206-207 (eind tweede en 
derde eeuw), een beker Symonds Group 28 (midden tweede - begin derde eeuw), een beker Symonds Group 39 (200-275 of
later), een jachtbeker Symonds Group 28, bijzonder Fig. 21 nr. 428 (midden tweede - begin derde eeuw) en een munt van
FAUSTINA AUGUSTA, geslagen na 138 (Kleine Pauli 1538: Annia Galeria Faustina (I) 105-141, verkrijgt na de
troonsbestijging van Antoninus Pius in 138 de titel Augusta en muntrecht). Met uitzondering van de terra sigillatakop Drag.
27, die typisch is voor de periode voor 150 n.C., ligt de nadruk van de datering duidelijk op de tweede helft van de tweede en
derde eeuw). De vondsten van een slijpsteen en een maalsteen, geven een idee van de agrarisch - artisanale activiteiten.

Context 2: Kamer G

In kamer G werd een fragment gevonden van cat. nr. 1177 (444).

Serie 444. Datering met iconografie: 150-200/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 1177 (444). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met gevulde schoot en Ubische hoed. 
Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van boven de voeten tot boven de handen. Tekening in De
Looz 1876. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: De Looz 1876, 264 en pl. III fig. 3; Maeyer 1940, 
124: vermelding van terracottabeeldje “Dea Mater” uit vertrek G; Dheedene 1959, 205 nr. 1058. Foto: De
Looz 1876.

Ampsin

Rond 1905 werd te Ampsin een geïsoleerd Romeins graf ontdekt door M. Georgien-Heyne uit Ombret (Renard 1905, 302, nt. 2:
Renard vermeldt de vondst van een Venus in Ombret, maar vermoedelijk bedoelde hij de Venus van Ampsin, die gevonden werd
door M. Georgien-Heyne uit Ombret, zoals blijkt uit zijn rapport van 1910 (Renard-Grenson 1910, 264 en nt. 2).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Ampsin. Fusie: Amay. Luik, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Grafveld (?)

De precieze vindplaats werd door Renard niet gespecifieerd. Het is evenmin duidelijk of het graf behoorde tot een groter
grafveld, behorend bij een villa of grotere nederzetting.

Context 3: Graf omstreeks 1905

In het graf bevonden zich terracottastatuette nr. 147, een kleine bruine “urne”, fragmenten van een bronzen fibula en
een benen naald (BIAL 40,1910, 264 (L. Renard)). Het beeldje bevindt zich sinds 1908 in het museum Liège MC
(BIAL 37, 1907, 18: Achats (L. Renard-Grenson); BIAL 40,1910, 264 en nt. 2 (L. Renard)). Over de andere 
voorwerpen zijn geen bijzonderheden bekend. Het gebruik van het woord “urne” garandeert niet dat het om een

Soort context: funerair. Gecorrigeerde datering: 170/180-210/275 n.C.
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urnengraf gaat.

Serie 99. Datering met iconografie: 170/180-210/275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 
147 (99).

Cat. nr. 147 (99). Thema: Venus. Type: met bedekt onderlichaam. Bewaringstoestand: volledig bewaard.
De onderrand van het voetstuk is afgebrokkeld. Oppervlak beschadigd ter hoogte van de rechterheup. 
Hoogte: 20,8 cm. Bewaarplaats: Liège MC. Inventarisnummer: I/6/82. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd zeshoekig voetstuk. Tepels weergegeven in reliëf. Op de achterzijde 
zijn de parallelle plooien niet continu gegraveerd, maar onderbroken onder het zitvlak. Breed 
gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Inscriptie: geen inscriptie, hoewel vermeld in Schauerte
1985. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Volgens Dheedene 1959 sporen van bruine beschildering op
het oppervlak, maar deze zijn niet overtuigend te herkennen. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Renard 1905, 302 noot 2; BIAL 37, 1907, 18: “Achats”; Renard-Grenson 1910, 264; 
Dheedene 1959, 50 nr. 273; Schauerte 1985, 136 Nr. 68 Taf. 6,3: Schauerte meent een vage signatuur te 
herkennen op de voorzijde van de basis. Deze is echter duidelijk niet aanwezig.

Angreau

De site is gelegen ten noordwesten van Bavay, tussen de uitvalswegen in de richting van Doornik en in de richting van Blicquy.
Op de plaats Champ du pied du Mont onderzocht T. Bernier in 1876 en 1884 Romeinse grondvesten uit de tweede eeuw en begin
derde eeuw (zie vindplaatsen). Hij vond er twee concentraties bouwpuin op 150 meter van elkaar. Op 300 m afstand, boven de 
plaats le bosquet des diables, aangrenzend aan het grondgebied van Angre (Honnelles), werden bij werken in maart 1878,
verschillende crematiegraven vernield van een necropool. Bij verder onderzoek sneed Bernier nog een tiental onbeschadigde
graven aan, gedateerd van het einde van de eerste of het begin van de tweede eeuw tot het einde van de tweede of het begin van de
derde eeuw (ACAM 16, 1880, 733-734 Pl. III: afbeelding van de voorwerpen (T. Bernier); Van Doorselaer 1964, 42: gedateerd
eind eerste eeuw, maar het voorkomen van een latere vorm Drag. 38 zonder lip, verantwoordt een datering tot het einde van de
tweede of het begin van de derde eeuw). Grafveld en grondvesten horen topografisch en chronologisch samen en vormen een
kleine landelijke entiteit, mogelijk een villa.
Volgens De Maeyer zouden de grondvesten deel uitmaken van nederzettingssporen, die zich uitstrekken tot de plaats Champ des
Douze te Angre (De Maeyer 1940, 40-41). Tussen beide plaatsen die ongeveer twee km uit elkaar liggen, zijn echter geen 
meldingen van gebouwensporen bekend (ACAM 32, 1903, 225-230 en Pl. V (L. De Pauw en Emile Hublard): situering van de
vindplaatsen met nummering uitgezet op een topografische kaart). Ook bij de gebouwensporen van de Champ des Douze werd een
grafveld gesignaleerd op de plaats Champ de la Fosse à Monnaies, zodat ook dit site als een afzonderlijk entiteit kan worden 
herkend (Van Doorselaer 1964, 41-42: Angre Champ de la Fosse à Monnaies, één van de hoogste plaatsen ten westen van het 
dorp Angre en op 300 m van de villa. Incineratiegraven en ustrinum uit de tweede eeuw, gevonden in 1868).
Rond deze sites werden in de naburige gemeenten op regelmatige afstanden sporen van bewoning teruggevonden. Bernier die de
streek in en om Angre en Angreau prospecteerde, stelde vast dat de gebouwensporen in de streek ongeveer 2,5 km uit elkaar 
gelegen waren (Bernier 1887, 82; ACAM 32, 1903, 225-230 en Pl. V (L. De Pauw en Emile Hublard)). Daaruit besluit hij dat de
landindeling hier volgens een regelmatig patroon verliep. Hij verwijst hierbij in zijn uiteenzetting naar Romeinse sites in de 
aangrenzende Belgische gemeenten Roisin (Honnelles) ten zuiden en Montignies sur Roc (Honnelles) ten oosten, en in de
aangrenzende Franse gemeenten.

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Angreau. Fusie: Honnelles. Henegouwen, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: landelijke bewoning (villa ?), grafveld, regelmatige landindeling. Datering: 90/100-190/220 n.C.

Angreau Champ du Pied du Mont

Soort vindplaats: bewoning, agrarisch, artisanaal. Datering: 90/100-190/220 n.C.

In januari 1876 werd Romeins bouwpuin ontdekt op een hoog gelegen plaats in het gehucht Angreau, op de plaats Champ du
pied du mont (ACAM 16, 1880, 731 (T. Bernier); ACAM 32, 1903, 225-230 en Pl. V nr. 34 (L. De Pauw en Emile Hublard).
Bij opgravingen door T. Bernier werden dakpannen en hypocausttegels ontdekt, groen glas, fibulae, grijs aardewerk, een
terra sigillatakop Drag. 46 met stempel BVCCVLA F (Oswald Stamps, 49 (met vermelding van het exemplaar van
Angreau): BVCCVLA van Lezoux: Hadrian-Antonine), de rand van een mortarium met leeuwenkop in gele pasta, de bodem
van een glazen kom, een fragment in gele pasta met reliëfstempel VICTOR (Vanvinckenroye 1991, 74: komt voor op
mortaria van eind eerste en volledige tweede eeuw), een versierde terra sigillatascherf met een springend dier (vermoedelijk
jachtscène in vrije stijl), een hals van een kruikamfoor, nagels en gevarieerd aardewerk (ACAM 16, 1880, 733 Pl. II (T. 
Bernier). De bezetting kan op basis van de voorwerpen algemeen in de tweede eeuw worden gesitueerd. Op 150 m van de 
eerste vindplaats werd een grote hoeveelheid dakpannen gevonden. Hier werd bij opgraving een terra sigillatastempel 
gevonden, beginnend met MARC (geen eenduidige identificatie mogelijk). Verder werden hier een holle beitel en een sikkel
gevonden (ACAM 16, 1880, Pl. II fig. 5 en 8 (T. Bernier)). Deze laatste vondsten vormen de enige aanduiding voor de aard
van de bewoning, die vermoedelijk een gemengd agrarisch en artisanaal karakter had.
In 1884 hernam Bernier het onderzoek op deze plaats (Bernier 1887, 77-78, 74 fig. 1-4). Hij vond er bij deze campagne een
haan in terracotta nr. 1181, een bronzen armband met hangers, een epileertangetje, een emailfibula (Riha 7.14, bijzonder nr.
1615: tweede helft tweede eeuw en eerste derde van de derde eeuw), verschillende benen naalden, de rand van een kom met
de stempel VIRILISSE (Vanvinckenroye 1991, 74: VIRILIS komt voor op mortaria van het tweede kwart van de tweede tot
begin derde eeuw) en verschillende scherven terra sigillata met de stempels CHENDO (CHELIDO ? Oswald stamps, 372: 
geen datering), ORO (OPO ? Oswald stamps, 243: PONTVS La Graufesenque Vespasian-Trajan) en MELINA.
De enige zekere houvast voor datering bieden de kop Drag. 46 en de fibula Riha 7.14. De gebouwensporen kunnen daarom
algemeen gedateerd worden in de tweede en begin derde eeuw, met de nadruk op de tweede helft van de tweede eeuw. Ook 
de stempels op het gewoon aardewerk bevestigen deze datering. Deze bewoningsfase komt bovendien overeen met die van 
het nabijgelegen grafveld bij Le bosquet des diables (zie site).

Context 4: Opgraving T. Bernier 1884
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Cat. nr. 1181, met de voorstelling van een haan, werd gevonden op de plaats van gebouwensporen. De precieze context
is niet gekend.

Serie 860. Datering met iconografie: 90/100-190/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 1181 (860). Thema: haan. Type: vechtend. Bewaringstoestand: bewaarplaats onbekend. Het 
voetstuk, de snavel en een stuk van de staart ontbreken. Maten berekend uit de schaal van de tekening in 
Bernier 1887. Lengte Maximaal: 8,8 cm. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Apart gevormd voetstuk. De tekening van Bernier geeft in slecht perspectief de onderzijde van het 
afgebroken voetstuk weer met op het breukvlak de doorboring voor het luchtgat: luchtgat door de 
onderkant van het voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: Bernier 1887, 74 fig. 1 
(tekening), 78; De Maeyer 1940, 41; Dheedene 1959, 204 nr. 1051. Foto: Bernier 1887.

Arlon

De Romeinse nederzetting wordt vermeld in de Itineraria Antonini onder de naam “Orolauno vicus” (Petit en Mangin 1994,259
(R. Brulet )). In de Vroege en Hoge Keizertijd ontwikkelde de vicus zich in de nabijheid van de bronnen van de Semois en op het
kruispunt van de belangrijke wegen van Tongeren naar Metz en van Reims naar Trier (Corbiau 1978 , 24-40: bibliografisch
overzicht; Petit en Mangin 1994, 259-260 (R. Brulet ): met plan naar J. Mertens). De aanleg van deze wegen onder Claudius (? zie
Messancy) vormde een belangrijke factor voor de groei en ontwikkeling van de agglomeratie in de Hoge Keizertijd. Resten van 
verschillende openbare gebouwen werden teruggevonden, zoals de publieke thermen en latrines in de rue des Ateliers. Het
thermengebouw bleef in gebruik in de laat-Romeinse tijd. Sporen van gebouwen met sculptuur- en zuilenfragmenten achter de 
brug van Sesselich werden geïnterpreteerd als van een tempel. Een belangrijk overblijfsel van het religieuze leven werd
teruggevonden op de plaats Vieux-Cimetière in de puinen van de Merovingische kerk gewijd aan Sint Martinus. Het betreft een
wijopschrift van de bewoners van Orolaunum aan Apollo (Corbiau 1978 , 39 ). Ook van artisanaat werden op meerdere plaatsen 
overblijfselen teruggevonden. Op de plaats Schentzé bij de kerk Saint-Martin en op de hoek van de rue Francq en de avenue
Nothomb werden Romeinse pottenbakkersovens gevonden. In de omgeving van de necropool Am Hochgericht werden eveneens 
pottenbakkersovens gevonden en een Romeinse kalkoven. Verschillende grafvelden werden opgericht rond de nederzetting, op de
plaatsen Am Hochgericht, La Spetz en Galgenberg. Van het grafveld Am Hochgericht werd aangetoond dat het reeds in gebruik
was in het tweede kwart van de eerste eeuw n.C. (zie vindplaatsen).
In de Late Keizertijd verplaatste de bewoning zich naar de heuvel van Saint-Donat met het oog op de verdediging (Petit en 
Mangin 1994, 260 (R. Brulet)). Op het einde van de derde of het begin van de vierde eeuw werd hier een stenen omheining met
ronde torens aangelegd. Hierbij werden vele bouwmaterialen hergebruikt, vooral afkomstig van grafmonumenten.

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 60 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Arlon . Fusie: Arlon. Luxemburg, B.
Antieke naam: Orolaunum. Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: baanvicus, kruispunt, Tongeren-Metz, Reims-Trier, bron Semois, tempel, thermen, latrines, keramiek, metallurgie, 
wijopschrift Apollo, 3 grafvelden. laat-Romeinse omheining. Datering: 0/25-410 n.C.

Grafveld Am Hochgericht

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 0/25-110 en 180-220 n.C.

Op de plaats Am Hochgericht bevond zich een Gallo-Romeins grafveld (AIALx 41, 1906, 177-281 (J.B. Sibenaler); AIALx
46, 1909, 322-328 (J. B. Sibenaler); AIALx 48, 1913, 446-447 (F. Loes)). Een materiaalstudie door J. Moreau-Maréchal 
toonde aan dat het grafveld Am Hochgericht met zekerheid reeds bestond in het tweede kwart van de eerste eeuw en
mogelijk reeds in het eerste kwart (Moreau-Maréchal 1980, 190-193; Mariën 1980, 91: Mariën dateert de eerste graven in de
Augusteïsche periode). Het bleef in gebruik tot het einde van de eerste of het begin van de tweede eeuw. Enkele graven 
wijzen op een herbezetting op het einde van de tweede of begin van de derde eeuw. De archeologische integriteit van de site
heeft echter sterk ingeboet door de bouwwerken van de nabijgelegen normaalschool. De grond die nabij het ancien 
Hochgericht werd gestort bevatte een grote hoeveelheid archaeologica, afkomstig van verstoorde graven of constructies op 
de plaats van de normaalschool (Moreau-Maréchal 1980, 192-193). De scherven die Am Hochgericht als losse vondst 
werden verzameld, dateren voornamelijk uit de tweede eeuw.

Context 5: onbekend

Serie 413. Datering met iconografie: 0/25-110 en 180-220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische 
analyse 770 (413).

Cat. nr. 770 (413). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met gevulde schoot en muurkroon. 
Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 20. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gegladde naad. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Museumsteekkaart Arlon MAL: Arlon Hochgericht.

Cat. nr. 440. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: sokkel met 2 voeten. Breedte: 6,3 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 21. Productietechniek: apart gevormd achthoekig 
voestuk met trapvormig geprofileerde boven- en onderrand. Productieregio: Onbekend. Kleur: dof oranje
(Munsell 5 YR 7/4). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Museumsteekkaart 
Arlon MAL: Arlon Hochgericht 1947.

Grafveld La Spetz

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 90-190/200 n.C.
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De necropool La Spetz is gelegen ten zuidoosten van de nederzetting. De graven zijn gegroepeerd langs het traject van de 
baan Reims-Trier, op een heuvelrug die de waterscheidingslijn vormt tussen het Maas- en het Rijnbekken (BIALx 53, 1977,
17 (J. Noël)). Van 31 augustus tot 20 september 1936 werd door de Nationale Dienst voor Opgravingen en het Institut
Archéologique du Luxembourg, een crematiegrafveld met ongeveer 50 graven blootgelegd aan het kruispunt van de Avenue
de Luxembourg en de Avenue de Longwy (Seret 1962 (Arlon)). De graven werden gedateerd van het einde van de eerste tot
het einde van de tweede eeuw (Seret 1962 (Arlon), Tableau chronologique). In graf 18, één van de rijkste graven van het 
grafveld werden twee terracottastatuetten gevonden. Het is het enige graf uit de campagne van 1936 met een muntstuk en
twee fibulae. Recentere vondsten van 1965 tot 1973 konden de uitgestrektheid van het grafveld aantonen (BIALx 53, 1977,
3-20 (J. Noël)). De oppervlakte wordt geschat tussen 1,5 en 2 ha. Opvallend is het overwicht van de kruiken die 42 % van 
het grafmobilier uitmaken. Volgens Noël weerspiegelen zij de graad van romanisatie (BIALx 53, 1977, 18 (J. Noël). Toch
stralen de graven geen rijkdom uit. Metalen voorwerpen zijn uiterst zeldzaam. De graven bevatten gemiddeld tussen 1 en 4 
stuks keramiek. De nieuwe vondsten brachten geen verandering in de globale datering van het grafveld. De aanvang wordt 
gesitueerd rond het einde van de Flavische periode. In de loop van het laatste kwart van de tweede eeuw raakt het grafveld in
onbruik (BIALx 53, 1977, 3-20 (J. Noël)).

Context 6: Graf 18 (1936)

Graf 18 is een urnengraf. Het bevatte 2 terracottastatuetten. Voorts bestaat het mobilier uit een bronzen munt van
Hadrianus, geslagen tussen 126 en 138 n.C. (HADRIANVS AVG. COS. III. P.P.), twee geëmailleerde fibulae met 
brandsporen, een kruik, zeven pompoenkralen, 7 nagelfragmenten, crematieresten in een verpulverde urn, 
keramiekscherven en gesmolten glas afkomstig van een vierkante fles met een wanddikte tussen 3 en 4 mm (Seret 1962
(Arlon), 25-26, 64 (foto)). De eerste fibula is een schijffibula met emailversiering die in drie concentrische zones is 
ingedeeld. Deze zones zijn ingedeeld in radiale vlakken, ingelegd met rood, groen, zwart en bruin email (Riha 7.13). 
Het type wordt gedateerd in de tweede helft van de tweede eeuw (Riha 1979, 188). De tweede is een symmetrische
emailfibula (Riha 7.16). Zij is ruitvormig met knoppen op de uiteinden. Het email is volledig verdwenen. Het type komt
in Augst voor vanaf het derde kwart van de eerste eeuw, maar de vlakke en rijk geëmailleerde exemplaren zijn typisch
voor de tweede helft van de tweede eeuw (Riha 1979, 192). De kruik heeft een tweeledig oor en is vervaardigd uit een 
roodbakkende pasta. De hoogte bedraagt 21,5 cm. De lange slanke hals is bovenaan trechtervormig met een 
ribbelvormige rand. Het gaat hier om één van de rijkste graven van het grafveld. Het is het enige graf met een muntstuk
en twee fibulae. Het werd door Seret gedateerd op de overgang van het eerste naar het tweede kwart van de tweede
eeuw (Seret 1962 (Arlon), Tableau chronologique; Van Boekel 1987, 673: gedateerd in de eerste helft van de tweede
eeuw op basis van de Hadrianusmunt). De door Seret voorgestelde datering kan niet worden bevestigd. Door de fibulae
moet het graf in de tweede helft van de tweede eeuw worden gedateerd, met het einde van de tweede eeuw als terminus
ante quem voor het grafveld.

Soort context: urnengraf, crematie. Datering: 126/150-190/200 n.C.

Serie 420. Datering met iconografie: 115-125/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 264 
(420); Frankfurt of Trier: chemische analyse 4010 (420).

Cat. nr. 264 (420). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met vrucht. Bewaringstoestand: volledig 
samengesteld uit 5 fragmenten. Gipsrestauratie aan de basis op de rechterzijkant en aan het 
linkeronderbeen. Beschadigingssporen (korte krassen) ter hoogte van de rechterknie en de rechterzijkant 
van de zetel en de basis. Er is geen verband tussen de beschadigingssporen en de breuklijnen van de 
fragmenten. Sterk vervaagd oppervlak. Hoogte: 13,2 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: 
GR/S 6 . Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen: de
rechterzijleuning is 1,2 cm onder de onderarm horizontaal ingesneden, de bovenrand van de 
linkerzijleuning verloopt lichtjes schuin ca. 1,5 cm onder de onderarm, en de bovenrand van de rugleuning
helt lichtjes af naar rechts. Gaatje gegraveerd in de haarrol boven het voorhoofd en de dot. De vingers van
de rechterhand zijn gegraveerd. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: een insnede op beide armen
geeft de zoom van de mouwen aan. Ook ter hoogte van het kapsel werd het detail bijgewerkt. De 
onderrand van de basis is scheef afgesneden. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 
YR 8/2). Volgens Dheedene 1959 sporen van bruine beschildering. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: 
glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 2 nr. 1; Seret 1962 (Arlon), 25-26, 64 (foto T 18, links); 
Moreau-Maréchal 1983, nr. 120; Schauerte 1985, 234 Nr. 480.

Serie 651. Datering met iconografie: 140-160 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 364 
(651).

Cat. nr. 364 (651). Thema: buste van een vrouw. Type: met halssierraad en oorbellen. Bewaringstoestand: 
volledig. De rechterkant van het kapsel was sterk fragmentair en werd terug samengesteld. Hoogte: 17,5 
cm. Breedte: 7,6 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 2. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: 
balk. Breed gladgestreken naad. Tors met opengesneden zijkanten. De halsband is bij het gladden op de 
naad uitgevaagd en niet geretoucheerd. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie:  Dheedene 1959, 2 nr. 2; Seret 
1962 (Arlon), 25-6, 64 (foto T 18, rechts).

Asse Kalkoven

De plaats Kalkoven ligt ten noordwesten van de dorpskom van Asse. Zij is gelegen op een noordwest-zuidoost verlopende 
heuvelrug in een door beekvalleien sterk versneden landschap van de Brabantse Leemstreek (Verbesselt 1965, 174-175; Scheltens
1981, fig. 8: kadasterplan met de aanduiding van de vondsten). Deze rug vormt de waterscheiding tussen het Denderbekken en het
Zenne-Rupelbekken en zet zich voort in de richting van Edingen. Langs dit tracé liep ook de Romeinse weg naar Bavay, via 

Centraal-Gallische exemplaren: 90,7 %     Oost-Gallische exemplaren: 2,6 %
Centraal-Gallische series: 92,8 %                 Oost-Gallische series: 7,2 %

Gemeente: Asse . Fusie: Asse. Vlaams-Brabant, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: baanvicus, Bavay-Asse. Datering: 14(?)-275/410 n.C.
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Kester. Vermoedelijk vormde Asse een centraal wegenknooppunt in de verbindingen met Doornik, Destelbergen, Waasmunster 
Pontrave, Rumst en Elewijt. In zuidwestelijke richting grenst de Romeinse vicus aan de protohistorische hoogtenederzetting met 
het toponiem Borgstad (Romana Contact 1980, I-IV (Y. Graff en P. Lenoir): Bij onderzoek ter hoogte van de noordwal tussen
1964 en 1966, werd vastgesteld dat de kern van de wal uit de voor-Romeinse periode dateert. Alleen in de bovenste laag werden
scherven aangetroffen van de Romeinse periode tot de moderne tijd. Er werd geen verband gevonden tussen de Romeinse
aanwezigheid en de aanleg van de versterking (Scheltens 1981, 9-11 (M. E. Mariën)). Tijdens het onderzoek van de noordwal 
door de VUB en de KMKG te Brussel in 1971, werd de artificiële aanleg bevestigd. Er werden weinig archaeologica aangetroffen.
Het kleine aantal wandscherven wordt in de voor-Romeinse periode geplaatst, onder meer omwille van de zeldzaamheid van
randscherven. Slechts één doliumscherf wijst op Romeinse aanwezigheid. Het geheel van Kalkoven en Borgstad wordt ingesloten
door de beekvalleien van de Kleine Wijtsbeek en de Broekbeek. De Romeinse vicus strekt zich uit ten oosten van Borgstad en ten
noorden van de Putbergstraat. De kleinschaligheid en het weinig systematisch karakter van het tot nu toe gevoerde onderzoek 
maakt dat de uitgestrektheid van de nederzetting slecht is gekend (Geubels 1987, 57-60: verspreidingsbeeld van de
prospectievondsten van de vereniging Agilas).
De onderzoeksstand kan het best worden geschetst aan de hand van de historiek van de opgravingen. In opdracht van Louis
Galesloot startte Prosper Crick in 1871 opgravingen op de nederzetting van Kalkoven. Het onderzoek werd verscheidene
seizoenen herhaald, telkens na de oogst. Er werden verschillende resten van gebouwen blootgelegd: fundamenten, vloeren en 
bouwmaterialen. Desondanks konden geen grondplannen worden gereconstrueerd (Van Dessel 1877, 577). Brandsporen werden
overal op de nederzetting teruggevonden en wijzen mogelijk op een gewelddadig einde (Van Dessel 1877, 592: “des tracés de feu
se rencontrent partout”). Vele van de opgegraven voorwerpen, waaronder een rijke verzameling paardenbeeldjes in terracotta,
bleven bewaard, maar over de contexten is vrijwel niets gekend. Ook van de door Crick herkende “verstoorde grondvesten” is 
geen enkel plan bewaard. Wel weten wij via Van Dessel dat hij de resten van een stenen verbindingsweg tussen Kalkoven en
Borgstad had teruggevonden (Van Dessel 1877, 576).
Hernieuwd onderzoek tussen 1950 en 1980 is vooral toegespitst op het wegennet van de nederzetting. In 1950 wordt een oost-west
verlopend tracé, mogelijk een tweesprong, op verschillende plaatsen doorsneden door J. Mertens aan de zuidwestzijde van de 
nederzetting (Mertens 1951 (Asse), 129-140 ). Opvallend was dat in de meest westelijke doorsnede, de nucleus van de weg 
ontbrak. Wij bevinden ons hier blijkbaar reeds buiten de nederzetting. Latere vondsten van grafmobilier ten zuiden van deze 
doorsnede zouden dit bevestigen. Bij bouwwerken en rioleringswerken langs de Putbergstraat, stootte men in latere jaren nog
verscheidene malen op de resten van deze weg. De bouw van de weg werd door Mertens gesitueerd in het midden van de eerste 
eeuw (Scheltens 1981, 22: (J. Mertens): terminus post quem is een Zuid-Gallische scherf terra sigillata Drag. 27). In 1978 en ‘79
werd door E. Scheltens opnieuw systematisch gezocht naar constructiesporen rond de weg (Scheltens 1981 45-48 (E. Scheltens)).
Het tracé van de baan dat hierbij aangesneden werd ligt echter niet in het verlengde van de baan die door Mertens was
opgegraven, hoewel het verloop eveneens oost-west georiënteerd is. Een noord-zuid verlopende weg werd in 1977 aangesneden 
door de vereniging Ascania in het oostelijk deel van de vicus (Scheltens 1981, 40-41 (F. De Smedt)). Resten van een mogelijk 
grafveld uit de tweede en begin derde eeuw, werden teruggevonden, vermoedelijk in verspoelde context, ten zuidwesten van de 
nederzetting, ten zuiden van de Romeinse weg ( Scheltens 1981, 31-40 (J. Gyselinck), 42-44 (E. Scheltens).
Van 1981 tot 1987 werden bijzondere vondsten gedaan op de aangrenzende percelen F 905 h15 en F 905 p10. In 1982 en 1983 
werd door H. Robberecht, aangesteld door de gemeente Asse, een vergraving aangesneden waarin zich een zeer grote hoeveelheid
terracottabeeldjes bevond (Geubels 1987, 41-44). In 1985 en 1986 werd dezelfde context verder opgegraven door de vereniging
Agilas. Opnieuw werd een grote hoeveelheid terracottastatuetten ingezameld. Eén van de deelnemers was P. Geubels. Van 1981 
tot 1987 ondernam de vereniging Agilas opgravingen, onmiddellijk ten noorden van de context met de statuetten. Bij deze
campagne kwamen vooral uitbraaksporen van gebouwen aan het licht (Geubels 1987, 45-56). De archaeologica die in deze 
uitbraaksporen te vinden waren, spreidden zich uit over een periode van de eerste helft van de eerste eeuw en de volledige tweede
eeuw.
Een chronologisch overzicht van de vicus wordt, zij het eenzijdig, geboden door de terra sigillata, opgegraven door Prosper Crick
in de jaren 1871-1877 in het gehucht Kalkoven. De verzameling werd later aan het museum Aalst SMOH geschonken en 
bestudeerd door S. J. De Laet in 1943 (De Laet 1943 (terra sigillata), 97-115: zesendertig versierde scherven van Drag. 29, 30 en 
37 werden bestudeerd en ongeveer 400 onversierde fragmenten. De meest voorkomende vormen zijn Drag.18, 18/31, 27, 31, 33, 
36 en 45. In geringere mate treft men volgende vormen aan: Drag. 15/17, 17, 22, 32, 35, 38, 42, 46, Curle 11, 15 en Ludowici 
Ti’). Samengevat blijkt dat de oudste scherven dateren uit de regeringsperiode van Claudius. De meesten stammen uit de
Flavische periode en eerste helft van de tweede eeuw). Deze informatie dient echter te worden aangevuld door recenter onderzoek.
Zo werd in 1950 tussen nederzettingsafval in de verharding van het wegdek van de Romeinse weg een scherf Arretijnse terra
sigillata gevonden, naast andere voorwerpen uit de eerste helft van de eerste eeuw (Scheltens 1981, 18 (J. Mertens)). 
Numismatische en archeologische gegevens tonen eveneens aan dat de vicus reeds veel vroeger bestond en bewoond bleef tot 
onder Tetricus (270-273), met een mogelijk heropleving in de vierde eeuw (De Laet 1943 (terra sigillata), 113-114; Scheltens
1981, 3 (A. Wankenne); Geubels 1987, 17-29, 91-105). De vroegste muntvondsten duiden op een ontstaan in de 
Tiberisch-Claudische periode (Van Heesch 1998, 69).

Opgraving P. Crick 1871/1875

In september 1871 geeft Prosper Crick, zoon van notaris en grondbezitter A. Crick, zijn akkoord aan L. Galesloot om
opgravingen te verrichten op de plaats Kalkoven. Het onderzoek startte in september van 1871 en werd hervat in de daarop 
volgende jaren telkens na de oogst. De eerste drie jaren kwamen op vele plaatsen volledig verstoorde grondvesten aan het
licht, waarbij regelmatig brandsporen werden opgemerkt (Galesloot 1875 (opgraving 1871-1874), 220: “Une chose le frappa
tout d’abord: des traces irrécusables d’incendie”). Volgens Crick werden op een ongekend tijdstip greppels gegraven om het
puin te ruimen en zo de velden vrij te maken voor landbouw (Galesloot 1875 (opgravingen 1871-1874) 220). Bij één van zijn
campagnes stootte Crick op een context, die een groot aantal terracottastatuetten bevatte. Wij hebben geen informatie over de
situering van de vondst binnen de vicus, maar de gelijkenis met de context op perceel 905 p 15 is zo groot, dat het
vermoedelijk om dezelfde vindplaats gaat, misschien zelfs om dezelfde context.

Context 7: Kuil 1874/1875

Op het einde van de campagne van 1874 vindt Crick fragmenten van vier terracottapaardjes en de soldaat nr. 524. De
fragmentaire staat van de beeldjes wordt door Galesloot benadrukt (Galesloot 1875 (opgraving 1871-1874), 222: “...les
débris de quatre figurines de chevaux... Une cinquième, mutilée également, paraît avoir représenté un militaire encore

Soort context: depot. Gecorrigeerde datering: 90/150-220 n.C.
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reconnaissable à sa cuirasse et à des lames qui lui pendent sur les cuisses. Cette espèce de statuette n’a que le devant du
corps. La partie postérieure est creuse. Les figurines de chevaux offrent la même particularité, pour autant du moins que
leur débris permettent d’ en juger.”). In 1875 vindt Crick bij het begin van zijn volgende campagne op dezelfde plaats
meer dan twintig paardenbeeldjes op korte afstand van elkaar. Galesloot brengt hiervan onmiddellijk verslag uit 
(Galesloot 1875 (opgraving 1875), 594-595: “Je signalerai d’abord un dépôt fort intéressant. L’année passée M. Crick 
avait trouvé les fragments de différentes figurines. Son attention s’était portée sur le champ d’où ils provenaient, mais il
n’eut pas le temps d’y terminer ses recherches. Les ayant recommencées, il y a quelques semaines, avec un soin 
minutieux, il fut assez heureux pour tomber sur un groupe de ces objets, et exhuma, coup sur coup, dans un étroit
espace, au delà de vingt statuettes...de chevaux...toutes mutilées.”; Van Dessel 1877, 582 : “Ces différents objets étaient
enfouis à une faible distance les uns des autres”). Wij kunnen hieruit met zekerheid afleiden dat Crick een depot had 
aangesneden. Tevens blijkt dat de huidige fragmentaire bewaringstoestand van de beeldjes niet verschilt van die op het
ogenblik van de vondst meer dan een eeuw geleden. Galesloot, noch Van Dessel, hadden op het ogenblik van hun 
verslag de beeldjes zelf gezien (Galesloot 1875 (opgraving 1875), 595 nt. 2: Galesloot citeert voor de beschrijving van
de beeldjes uit een brief van P. Crick aan zijn adres. De eerste bron voor de vondst is dus P. Crick zelf; Van Dessel 
1877, 580-581: Van Dessel grijpt in zijn bijdrage woordelijk terug naar het verslag van Galesloot). Zij putten hun 
informatie uit de correspondentie met P. Crick vlak na de vondst. Dit verklaart waarom beide auteurs gewagen over een
twintigtal beeldjes terwijl in het museum Aalst SMOH, veel meer fragmenten bewaard zijn. Het schrijven van Crick
aan Galesloot moet zich onmiddellijk na de eerste vondsten hebben gesitueerd. De daaropvolgende weken kan het 
aantal nog aanzienlijk zijn uitgebreid. Uit de beschrijving van de eerste vondsten in de brief van P. Crick kunnen 
verschillende paardenbeeldjes worden herkend: nrs. 549-553 “bijna alle paarden hebben een soort van collier rond het
midden van de hals”; nr. 548 “een paard zonder teugels heeft een dekkleed waarvan de aanhechtingspunten rond de 
achtersteven en de schouder duidelijk zichtbaar zijn”; nrs. 593 en 782 “Van alle tot nu toe gevonden fragmenten zijn er
slecht 2 met dezelfde vorm, namelijk twee paarden die verbonden waren boven de voor- en achterbenen. Twee andere
paarden zonder teugels of ander tuig moeten verbonden geweest zijn door een juk. In totaal moet ongeveer één derde
van de paarden per twee verbonden zijn geweest”. Niet alle exemplaren bleven bewaard. Zo beschrijft Crick een 
exemplaar dat wij niet terugvonden in de verzameling: “één van de paarden draagt een hoofdstuk, een bit, teugels en
een halsband, maar geen zadel of enig ander tuig”. Tegelijk met de paardenbeeldjes werden volgens Galesloot eveneens
fragmenten gevonden van runderen, een buste van een jonge man en een ovaal schild met een sterk geprononceerde 
umbo (Galesloot 1875 (opgraving 1875):”il y en avait aussi de génisses, plus un buste d’homme ou de jeune homme qui
m’a paru d’être qu’une ébauche, et un bouclier oval duquel se détache un umbo très-prononcé.”). De runderen waarvan
sprake is zijn niet teruggevonden. Mogelijk gaat het om verkeerd beoordeelde paardenbeeldjes. De buste van de jonge
man is waarschijnlijk het in Gent OMB bewaarde exemplaar cat. nr. 780. Het ovaal schild ging verloren. Bij ons 
onderzoek van de verzameling is gebleken dat de vondst van Crick niet uitsluitend paarden bevatte. Twee fragmenten 
die tot nu toe niet geïdentificeerd waren, behoren tot een Venusbeeldje cat. nr. 125 en een zittende hond cat. nr. 722. De
verzameling Crick ging grotendeels over op de heer de Clippele, die eind van de twintiger jaren onder andere de
paardjes aan het museum Aalst SMOH schonk. Door een ruil tussen dit museum en het museum Gent OMB kwam nr.
782 in Gent terecht (De Laet 1946 (Assche), 134 ).
Het geheel van de getuigenissen wijst duidelijk in de richting van een depot zoals de kuil, die tussen 1982 en 1986 werd
opgegraven door de vereniging Agilas op perceel F 905 h15 (zie contexten). Het is ook niet uitgesloten dat de vondst
van Crick op dezelfde plaats is te situeren als de recent door Agilas aangesneden kuil. Een confrontatie van de twee 
vondsten met het oog op refitting was tot dus ver niet mogelijk.

Interpretatie: Serie 736 is met zekerheid te dateren voor 150 n.C., maar kan reeds aanvangen rond 90 n.C. Serie 738 is 
te dateren na 150 n.C. en kan doorlopen tot 200/220 n.C. De andere dateerbare series horen eveneens thuis in deze 
brede periode tussen 90 en 220 n.C. Alleen serie 741 werd algemeen gedateerd tussen 50 en 300 n.C.

Serie 551. Datering met iconografie: 100/150-170/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 524 (551). Groep: Cavalerist met paard. Thema: cavalerist. Type: staand naast het paard. 
Bewaringstoestand: rugzijde van de soldaat van onder de schouders tot halfweg de bovenbenen. Hoogte: 
6,8 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 44. Productietechniek: man uit twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Benen gescheiden. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad. Bibliografie: Galesloot 1875
(opgravingen 1871-1874), 222: “Une cinquième, mutilée également, paraît avoir représenté un militaire 
encore reconnaissable à sa cuirasse et à des lames qui lui pendent sur les cuisses. Cette espèce de statuette
n’a que le devant du corps. La partie postérieure est creuse. ” Hieruit blijkt dat de bewaringstoestand nog 
dezelfde is als op het ogenblik van de vondst ; De Laet 1942, 46-47 pl. III fig. 5.

Cat. nr. 525 (551). Groep: Cavalerist met paard. Thema: cavalerist. Type: staand naast het paard. 
Bewaringstoestand: kop en hals zonder de muil. Op de manen van de linkerflank liggen de vingers van de
soldaat. Hoogte bij verticale hals: 7,25 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 75. 
Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde linkerarm. Paard uit 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd oog met centrale pupil. Apart gevormde poten en 
staart. Fijne naad. Het paard is hol tot in het hoofd. De muil en de hals zijn massief. Oren zijn vooraan 
uitgesculpteerd. De manen zijn aan de linkerzijde gedeeltelijk uitgevaagd door de apart opgelegde en nu 
verdwenen linkerarm van de soldaat. De handen zijn nog aanwezig en vallen op door de zeer lange en 
diepe secundair gegraveerde groeven van de vingers. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 43-44 pl.
I fig 1 bovenste rij, rechts; Scheltens 1981, C24 nr. 101, pl. I fig. 1 rechts.
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Serie 565. Datering met iconografie: 90-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 529 (565). Groep: Man met twee paarden. Thema: staande baardloze man met korte kledij. Type: 
rond voorwerp. Bewaringstoestand: man bewaard van het hoofd tot boven de voeten. Twee breukvlakken
op de zijkant van de armen, waar twee kleiproppen aangebracht waren die de verbinding vormden met een
paard links en rechts. Hoogte: 8,65 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 45. 
Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De haren en het kleed zijn met een 
spatel uitgesculpteerd. Waarschijnlijk behoren deze details tot de mal. Twee zware kleiproppen tegen de 
armen verzekerden de verbinding met de paarden links en rechts van de man. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, mat.

Serie 684. Datering met iconografie: (?)/150-220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 780 
(684).

Cat. nr. 780 (684). Thema: buste van een jongen. Type: met halssnoer en lunula. Bewaringstoestand: 
bewaard tot boven het voetstuk. De profieldikte van het hoofd ter hoogte van de neus bedraagt 4,4 cm. 
Hoogte: 9,5 cm. Breedte: 6,8 cm. Bewaarplaats: Gent OMB. Inventarisnummer: 10446. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Middenrib 
geïntegreerd in de mal van de keerzijde. Grote gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Galesloot 1875 (opgraving 1875), 596: “un buste d’homme ou de
jeune homme qui m’ a paru n’ être qu’ une ébauche”.

Serie 719. Datering met iconografie: 14-250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette.

Cat. nr. 722 (719). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
achterhoofd, hals en schouders. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 100. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geen groeven onder de oren. Dubbele halsband.
Verticale plooi in het achterhoofd. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1).
Donkergroene tot zwarte spikkels over gans het oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, poederig.

Serie 735. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 782 (735). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: romp, hoofd en 
bovenste helft van de linkerachterpoot van het paard, samengesteld uit 2 fragmenten. Een restant van een 
juk ter hoogte van de manen en twee ronde breukvlakken op de rechterflank, tonen aan dat het paard deel 
uitmaakte van een tweespan waarin het de linkse positie innam. Donkere sporen rond de breukvlakken 
door de oude restauratie. Breedte bij horizontale buikzijde: 12,8 cm. Bewaarplaats: Gent OMB. 
Inventarisnummer: 10445. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Apart gevormde oren. Oog enkel op de linkerhelft gegraveerd.
Openstaande muil met doorboring ter hoogte van de mondhoeken. Luchtgat onder in de buik op de 
linkerhelft. Oren die aan de voorzijde uitgesneden zijn. Tweespan met apart gevormd juk: twee 
kleiproppen op de flank. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1946 (Assche), 134: terecht gekomen in
het museum Gent BMO door een ruil met het museum Aalst SMOH.

Serie 736. Datering met iconografie: 90-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary of 
La Forêt: maldeel 4633 (736); Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 863 (736), 865 (736) en
3494 (736).

Cat. nr. 593 (736). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: paard zonder staart
of poten. Een breukvlak en resten van kleiproppen boven op de manen en op de linkerflank ter hoogte van
de buik, tonen aan dat het paard deel uitmaakte van een tweespan, verbonden door een juk. Het bewaarde 
exemplaar nam daarin de rechtse positie in. Een ander breukvlak op de bil van de linkerflank is afkomstig
van de hoog op de flank aangesmeerde achterpoot. Breedte bij horizontale buikzijde: 11,4 cm. Breedte:   
cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 50. Productietechniek: twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde geslachtsdelen. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde 
oren. Mogelijk deed een onregelmatig gevormde kleine opening voor de geslachtsdelen dienst als luchtgat.
Verder is er een kleine ronde indruk zichtbaar op de naad tussen de beide voorpoten, maar deze werd niet
door de wand gestoken. Tweespan met apart gevormd juk: één kleiprop ter hoogte van de buik en een 
breukvlak van het juk op de manen. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 45-46 pl. I fig. 2 middelste rij, rechts;
Scheltens 1981, C24 nr. 303, pl. I fig. 1 midden.

Cat. nr. 606 (736). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: rechterkant van de nek en de kop, 
zonder de muil. Maximale lengte berekend volgens de schaal van de foto in De Laet 1942: 4,6 cm. 
Inventarisnummer: onbekend. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Geïntegreerde oren. Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: De Laet 1942, 46, pl. II fig. 3 bovenste
rij, links. Foto: De Laet 1942.

38



Cat. nr. 619 (736). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: achterste deel van de linkerhelft van de
romp. Breedte bij horizontale buikzijde: 6,4 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 63. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde geslachtdelen. Apart 
gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Serie 738. Datering met iconografie: 100/150-220/275 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Asse/Harelbeke: 
petrografische analyse 543 (738), 868 (738) en 1161 (738).

Cat. nr. 546 (738). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: fragment van de rechterkant van de 
hals en de manen. Lengte Maximaal: 3,7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 91. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Een ribbel scheidt de manen van de nek. 
Moulagefout op de manen. Kleine kleipropjes op het oppervlak zijn vuiltjes die tijdens de droogfase en 
voor het bakken op het oppervlak zijn terecht gekomen. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs
(Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 594 (738). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: romp, kop en een stukje van de 
rechtervoorpoot. De oren ontbreken. Maten bij horizontale buikzijde. Hoogte: 7,2 cm. Breedte: 9,7 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 48. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Apart gevormde oren. Gewelfd voorhoofd. Een gegraveerd 
oog met geboorde pupil op de linkerkant. Een groef scheidt de manen van de nek. Het beeldje werd 
ingesneden op het voorhoofd. Het neusgat is geboord en de muil gegraveerd. Kleine kleipropjes op het 
oppervlak van de manen op de rechterflank zijn niet afkomstig van een gipsmal. Het gaat om vuiltjes die 
tijdens de droogfase en voor het bakken op het oppervlak zijn terecht gekomen. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: grijswit. Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: De Laet 1942, 45, pl. II fig. 3 
links midden.

Cat. nr. 600 (738). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: romp en kop. De achterste helft van de
rechterflank en een stuk uit de borst van de linkerflank ontbreken. Samengesteld uit 4 fragmenten. Maten 
bij horizontale buikzijde. Hoogte: 7,2 cm. Breedte: 9,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: MS 53. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde
poten en staart. Apart gevormde ruitvormige oren.Gewelfd voorhoofd. Een gegraveerd oog is vaag te 
onderscheiden op de linkerkant. Een ribbel scheidt de manen van de nek. Volledig hol tot hoog in de hals.
Uitgesculpteerde oren. Het beeldje werd bijgesneden op het voorhoofd. Het neusgat is geboord en de muil
gegraveerd. De naad is ter hoogte van de manen slordig afgewerkt. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: grijswit. Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: De Laet 1942, 45, pl. II fig. 3 voorlaatst rij, 
rechts.

Serie 965. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 609 (965). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: romp van de rechterflank met een 
groot stuk van de hals, een fragment van de staart en het bovenbeen achteraan. Breedte bij horizontale 
buikzijde: 10,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 56. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: De 
Laet 1942, 45 pl. I fig. 2 onderste rij, links.

Serie 966. Datering met iconografie: 50-300 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 616 (966). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: romp en 
linkerbovenpoten. De geslachtdelen zijn afgebroken aan de rechterhelft. Een groot rond breukvlak ter 
hoogte van de rechterbil kan er op wijzen dat dit paard het linkse paard was van een tweespan. Breedte bij
horizontale lengteas: 8,2 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 55. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde poten en staart. Een rond luchtgat met een 
doormeter van 3,5 mm bevindt zich onderaan in de buik, naast het geslacht, in de linkerhelft. De poten zijn
volledig onder de romp aangezet. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 
10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 45, pl. II fig. 3 
onderste rij, rechts.

Serie 967. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 615 (967). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: linkerhelft van de romp. Breedte: 8,25
cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 60. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormde poten en staart. De mannelijke geslachtdelen zijn vaag aanwezig. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: De Laet 1942, 45, pl. II fig. 3 onderste rij, links; Dheedene 1959, 66 nr. 347.
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Serie 741. Datering met iconografie: 50-300 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 620 (741). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: fragment van de voorste helft van de 
linkerkant van de romp. Breedte bij horizontale buikzijde: 5,2 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: PP 72. Productietechniek: paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 622 (741). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: linkerflank met breukvlak op de bil. 
Maximale lengte berekend volgens de schaal van de foto in De Laet 1942: 8,7 cm. Productietechniek: 
paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Bibliografie: De Laet 1942, 45, pl. II fig. 3 voorlaatste rij, links. Foto: De Laet 1942.

Serie 752. Datering met iconografie: 50-170/190 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 535 (752). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: kop en hals en een fragment van de 
manen. De lengte van de kop bedraagt 5,9 cm. Lengte Maximaal: 7,4 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: MS 76/ PP 89. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak, onder andere in de holte van het linkeroor. Breed gladgestreken naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Laet 1942, 46, pl. II fig. 3 bovenste rij, tweede van links; 
Dheedene 1959, 61 nr. 312 .

Serie 964. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 537 (964).

Cat. nr. 537 (964). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: romp met een stuk van de poten en de
staart. Breedte: 11 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 51. Productietechniek: Twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. De linkerpoten staan het verst naar 
achter. De staart en vermoedelijk ook de plaat tussen de poten, zitten bijna volledig in de linkervormhelft 
vervat. Oppervlakkige graveringen duiden de haren van de staart aan. Kleiknobbeltjes. Breed gegladde 
naad. Plaatvormige verbinding tussen voor- en achterpoten. In de plaat werd een ronde holte uitgespaard. 
Sporen van het aanwerken van de plaat aan de rechterzijde van de romp. Linker - en rechterpoot staan niet
recht naast elkaar , maar verspringen fel ten opzichte van elkaar. Dit geeft een typisch S-vormige 
doorsnede of breukvlak. Massieve poten. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 45 pl. I fig. 2 
middelste rij, links.

Serie 756. Datering met iconografie: 100-140/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 541 (756). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: fragment van de rechterzijde van de 
manen. Lengte Maximaal: 4,6 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 90. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht tot
bruinig grijs (Munsell 10 YR 7,5/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Serie 758. Datering met iconografie: 140-175/200 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette 4660 (758).

Cat. nr. 617 (758). Thema: paard. Type: met hoofdstel. Bewaringstoestand: rechterhelft van de romp. 
Breedte bij horizontale lengteas: 8,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 58. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Een rond 
luchtgat bevindt zich onderaan in de buik naast het geslacht. De poten zijn volledig onder de romp 
aangezet. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 45, pl. II fig. 3 derde rij, rechts; Dheedene 1959, 61 nr. 310.

Serie 759. Datering met iconografie: 50-200 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Crouzilles Mougon: maldeel 4626 
(759); Allier: chemische analyse 4662 (759).

Cat. nr. 604 (759). Thema: paard. Type: met hoofdstel. Bewaringstoestand: kop. Maximale lengte 
berekend volgens de schaal van de foto in De Laet 1942: 4,5 cm. Inventarisnummer: onbekend. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde oren. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Bibliografie: De Laet 1942, 46 noot 2, pl. II fig. 3 tweede rij, links. Foto: De Laet 1942.
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Serie 763. Datering met iconografie: 90-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 603 (763). Thema: paard. Type: met hoofdstel. Bewaringstoestand: linkerhelft van kop en hals met
de manen. De muil is afgebroken. Lengte bij verticale hals: 5,4 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: MS 78. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde 
oren (?). Gegraveerd oog. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 46, pl. II fig. 3 bovenste rij rechts; Dheedene
1959, 62 nr. 314 .

Serie 771. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 528 (771). Thema: paard. Type: met zadel. Bewaringstoestand: fragment van de achterste helft 
van de rechterflank met een stuk van het zadel en het zadeldoek. Breedte: 6,2 cm. Bewaarplaats: Aalst 
SMOH. Inventarisnummer: PP 80. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 45 pl. I fig. 2 bovenste rij, midden.

Serie 773. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 558 (773). Thema: paard. Type: met zadel. Bewaringstoestand: de romp met de kop en de 
bovenste helft van 3 poten werden samengesteld uit 2 fragmenten. Vooraan op de linkerflank ontbreken 
enkele kleine fragmenten. Breedte bij horizontale buikzijde: 13,7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: MS 46. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde
poten en staart. Apart gevormde oren. Vage afdruk: het reliëf op de rechterflank is beter bewaard dan op 
de linkerflank. Dit zou kunnen wijzen op éénzijdige herwerking van de mal. De oorholte is ingesneden. De
haren op het voorhoofd zijn zeker op de naad, secundair geretoucheerd. Een rond luchtgat van ca. 3,5 mm
werd geboord in de buik in de rechterhelft. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 44-45 pl. I fig. 2 bovenste 
rij, links: voorpoten aangezet bij restauratie; Dheedene 1959, 60 nr. 303; Scheltens 1981, C24 nr. 302, pl. 
II fig. 1 rechts en fig. 2.

Serie 784. Datering met iconografie: 100/150-170/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Allier: chemische analyse
853 (784), petrografische analyse 551 (784), 553 (784), 848 (784), 849 (784), 850 (784), 853 (784) en 3493 (784).

Cat. nr. 549 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: romp en hals zijn bewaard 
met de aanzet van de poten en de staart. Samengesteld uit twee fragmenten. De lengte van staart tot borst 
bedraagt 11,1 cm. De breedte van de halsband bedraagt 3,1 cm. De hoogte van de buik is 4,3 cm. Hoogte: 
9,8 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 47/PP 87. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd oog met centrale pupil. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 43-44 pl. I fig. 1 onderste rij links, pl. III fig. 6; Dheedene 
1959, 59 nr. 301; Scheltens 1981, C24 nr. 301, pl. II fig. 1 links.

Cat. nr. 550 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: de linkerflank is bewaard 
zonder de staart, de voorpoot en de muil. Ook de onderste helft van de manen en het oor ontbreken. Van 
de rechterflank bleef alleen het achterste deel bewaard met de aanzet van de staart en de poot. 
Samengesteld uit 3 fragmenten. Lengte van staart tot borst:11,3 cm. Breedte van de halsband: 3,1 cm. 
Hoogte van de buik: 4,3 cm. Hoogte van de kop tot de breuk van de voorpoot: 10 cm. Totale hoogte bij 
horizontale buikzijde: 14 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 52. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd oog met centrale pupil. Apart gevormde poten en 
staart. Holle romp met smalle uitloper in de hals. Massieve kop en manen. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: De Laet 1942, 43-44 pl. I fig. 1 onderste rij rechts; Dheedene 1959, 59 nr. 298; Scheltens 
1981, C24 nr. 301, pl. I fig. 1 links en fig. 2.

Cat. nr. 551 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: de rechterflank zonder kop 
en poten, samengesteld uit 3 fragmenten. Breedte bij horizontale buikzijde: 10,9 cm. Bewaarplaats: Aalst
SMOH. Inventarisnummer: MS 73/PP 60/PP 78. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell
10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 43-44 pl. I 
fig. 1 midden: borstfragment.

Cat. nr. 552 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: fragment van het voorste 
deel van de rechterflank zonder kop of poten. Hoogte met het onderste breukvlak horizontaal: 5,8 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 59. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 43-44 pl. I fig. 1 
bovenste rij, tweede van rechts; Dheedene 1959, 65 nr. 341.
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Cat. nr. 553 (784). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: voorste 
helft van de linkerflank zonder kop of poten. Het breukvlak midden op de manen en het ronde breukvlak 
vooraan op de linkerflank duiden erop dat dit paard deel uitmaakte van een tweespan, waarbij het de 
rechtse positie innam. De breedte van de halsband bedraagt 3,1 cm. Hoogte bij horizontale buikzijde: 8 
cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 57. Productietechniek: tweespan. Paarden uit 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. Door middel van een kleiprop boven de
linkervoorpoot werd het beeldje verbonden met een ander paard. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs tot licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/2,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: De Laet 1942, 43-44 pl. I fig. 1 bovenste rij, links; Dheedene 1959, 59 nr. 300.

Cat. nr. 563 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: fragment van de manen van
de rechterflank met de aanzet tot de dubbele halsband. Lengte Maximaal: 3,5 cm. Bewaarplaats: Aalst 
SMOH. Inventarisnummer: PP 88. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 564 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: fragment van de rechterkant
van de manen. Lengte Maximaal: 3,4 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 85. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 565 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: rechterkant van kop en hals.
Sterk beschadigd ter hoogte van het oog en in de hals. Lengte van de top van de kop tot de breuk in de 
hals: 4,6 cm. Lengte van de top van de kop tot de muil: 5,2 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: MS 74. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd 
oog. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs
3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 46 noot 3, pl. II fig. 3 bovenste rij, tweede van rechts; 
Dheedene 1959, 62 nr. 316 .

Cat. nr. 566 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: fragment van de linkerkant 
van de kop zonder de muil. Lengte Maximaal: 4,4 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: 
PP 92. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd oog met centrale pupil. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.

Serie 786. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 597 (786). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: de romp,het  hoofd en de 
bovenste helft van de linkerpoten. Het rechteroor is afgebroken. Breedte bij horizontale buikzijde: 13,2 
cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 49. Productietechniek: twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Ogen en lippen in reliëf. Vage afdruk. Een 
luchtgat met een diameter van 5 mm is geboord aan de onderzijde van de linkervormhelft, schuin achter de
linkervoorpoot. Het kleine rechtopstaande oor is ingesneden aan de zijkant. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
De Laet 1942, 45 pl. I fig. 2 onderste rij, rechts.

Cat. nr. 598 (786). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: rechterkant van de kop. 
Lengte van de manen tot de muil: 4,2 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 93. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Ogen en lippen in reliëf. Vage afdruk. Het 
kleine opstaande oor is ingesneden aan de zijkant. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot 
licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 599 (786). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: linkerkant van hoofd en hals,
zonder manen en muil. Lengte Maximaal: 5,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 
77. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Ogen in reliëf. Vage afdruk. Het kleine 
rechtopstaande oor is ingesneden aan de zijkant. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige 
(geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 46, pl. II fig. 3
bovenste rij, midden; Dheedene 1959, 62 nr. 313 .
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Serie 790. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 557 (790). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: romp van
het paard met een stuk van de rechtervoorpoot. De ronde breukvlakken vooraan en achteraan op de 
rechterflank, tonen aan dat het paard deel uit maakte van een tweespan, waarvan het de linkerpositie 
innam. Breedte: 11,4 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 54. Productietechniek: 
tweespan met apart gevormd juk. Paarden telkens uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Fijne naad. Met kleiproppen boven de poten van de rechterflank bevestigd aan 
het tweede paard. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 45 pl. I fig. 2 bovenste rij, rechts: 
linkervoorpoot bewaard.

Cat. nr. 125. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van een 
bolvormig voetstuk met het breukvlak van de voeten en het kleed. Hoogte: 2,9 cm. Breedte: 3,7 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 43. Productietechniek: Apart gevormd bolvormig 
voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 538. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterpoten en een stukje van de staart. Hoogte: 4 cm. 
Breedte: 4 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 91. Productietechniek: Geïntegreerde
poten en staart. Plaatvormige verbinding tussen voor- en achterpoten. Het breukvlak van de 
verbindingsplaat tussen voor- en achterpoten is nog aanwezig. Massieve poten. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 540. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van rechterflank. Breedte bij 
horizontale buikzijde: 5,9 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 50. Productietechniek: 
Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht tot bruinig grijs (Munsell 10 YR 7,5/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 542. Thema: paard. Bewaringstoestand: grootste deel van een voetplaat met de afdruk van 2 poten. 
Breedte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 88. Productietechniek: 
Geïntegreerde poten en staart. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 6/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Laet 1942, pl. II fig. 4.

Cat. nr. 544. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de romp. Breedte: 4,7 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 71/PP 49. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Volledig hol. Sporen van barbotine op de 
wand. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 545. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de rechterzijde van de romp. Hoogte: 
2,8 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 51. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 548. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de achterzijde van de voetplaat met de 
afdruk van een been de staart ernaast. Breedte van de zijde met de hoef: 3 cm. Bewaarplaats: Aalst 
SMOH. Inventarisnummer: PP 1. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart 
gevormde poten en staart. De dunne poten en de staart werden in de voetplaat geprikt en vertevigd met één
grote kleiprop. Het been is volledig gelost uit de kleiprop. De hechting was zeer slecht. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, mat.

Cat. nr. 559. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de rechterkant van de buik met de aanzet 
van de voorpoot. Breedte bij horizontale buikzijde: 7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: 
PP 66. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 66 nr. 345.
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Cat. nr. 560. Thema: paard. Bewaringstoestand: deel van de hals of nek. Samengesteld uit twee 
fragmenten.. Lengte Maximaal: 6 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 86, PP 84. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië 
(iconografie). Kleur: licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 561. Thema: paard. Bewaringstoestand: deel van de hals of nek. Lengte Maximaal: 4,8 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 83. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 562. Thema: paard. Bewaringstoestand: deel van de hals of nek. Lengte Maximaal: 4,1 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 82. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 569. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterzijde van de linkerflank met de 
bovenste helft van het achterbeen. De staart is afgebroken. Een kleiprop boven de poot verzekerde de 
verbinding met het tweede paard van een tweespan, waarbij het de rechtse positie innam. Breedte met 
horizontale buikzijde: 6,7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 61. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. De 
verbining tussen de paarden werd gemaakt met behulp van een kleiprop boven het achterbeen. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 570. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de romp met de 
halve linkerachterpoot en de volledige rechterachterpoot van het rechterpaard van een tweespan. Een 
breukvlak boven de linkerpoot is afkomstig van de verbinding tussen de twee paarden. Samengesteld uit 2
fragmenten. Hoogte bij horizontale buikzijde: 8,6 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: 
MS 62/MS 82. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en 
staart. Het reliëf tussen de rechterachterpoot en de romp is niet eigen aan de mal, maar veroorzaakt door 
het aanzetten van het apart gevormde been dat onvoldoende op de romp is aangesmeerd. De verbinding 
tussen de paarden werd gevormd door een kleiprop boven de linkerachterpoot. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 573. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de achterzijde van de 
rechterflank van het linkerpaard van een tweespan. Een groot rond breukvlak boven het achterbeen is 
afkomstig van de verbinding tussen de paarden. Lengte Maximaal: 5,1 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: PP 73. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde
poten. De verbinding tussen de paarden is verzekerd door een kleiprop boven het achterbeen. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 574. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: buikfragment van de rechterflank, 
vermoedelijk van het linkerpaard van een tweespan. Resten van een kleiprop bevinden zich op de wand 
achter de grootste ronding van de buik. Lengte Maximaal: 5,8 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: MS 72. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. De verbinding 
tussen de paarden werd verzekerd door een kleiprop. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 575. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van de linkerflank met het 
bovenbeen, schuin afgebroken van de hals tot de buik. Breedte bij horizontale buikzijde: 6,8 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 67. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde 
en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 
8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 579. Thema: paard. Lengte Maximaal: 4,35 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: 
PP 76. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 580. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de rechterkant van de bil met de bovenste 
helft van het achterbeen. Lengte Maximaal: 4,7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 
61. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 581. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de linkerkant van de borst met een fragment
van de voorpoot. Lengte Maximaal: 5,7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 81. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 585. Thema: paard. Bewaringstoestand: bovenste helft van de rechterachterpoot. Lengte 
Maximaal: 4,2 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 83. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 586. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterzijde van de rechterkant van de romp. Lengte 
Maximaal: 4,9 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 71. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 587. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank. Lengte Maximaal: 3,8 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 70. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 588. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterzijde van de rechterkant van de romp. Breedte met 
horizontale rugzijde: 4,8 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 75. Productietechniek: 
Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 4). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 589. Thema: paard. Bewaringstoestand: rugfragment van de rechterflank. Breedte: 6 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 67. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 590. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de romp, vermoedelijk van de linkerflank. 
Hoogte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 77. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht
geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 591. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterzijde van de linkerkant van de romp. Lengte 
Maximaal: 4,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 56. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Fijne naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 595. Thema: paard. Bewaringstoestand: kop. Maximale lengte berekend volgens de schaal van de
foto in De Laet 1942: 5,1 cm. Inventarisnummer: onbekend. Productieregio: Onbekend. Bibliografie: De
Laet 1942, 46, pl. II fig. 3 tweede rij rechts. Foto: De Laet 1942.

Cat. nr. 601. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterkant van de romp zonder de borst. Een rond 
breukvlak boven de voorpoot is mogelijk afkomstig van de verbinding met een tweede paard. Het kan 
echter ook de breuk zijn van een hoog op de flank aangezet voorbeen. Breedte: 8,2 cm. Bewaarplaats: 
Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 65. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige oppervlak. Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 607. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de linkerkant van de borst met een fragment
van de voorpoot. Lengte Maximaal: 4,85 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 79. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 608. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de linkerkant van de borst met de bovenste
helft van de voorpoot. Hoogte bij verticale poot: 4,6 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: 
PP 68. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 610. Thema: paard. Bewaringstoestand: linkerkant van de romp met de bovenste helft van het 
achterbeen. De borst is afgebroken. Breedte bij horizontale rugzijde: 7,7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: MS 64. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, poederig.

Cat. nr. 611. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel met de aanzet van de achterpoten. Van de 
linkerhelft zijn ook buik en rug bewaard. Lengte bij horizontale rugzijde: 6,2 cm. Bewaarplaats: Aalst 
SMOH. Inventarisnummer: PP 65/PP 54/PP 59. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Buisvormige binnenruimte. De poten zijn onderaan de romp
aangezet. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 612. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterzijde van de rechterflank met de bovenste helft van
het achterbeen. Hoogte bij horizontale rugzijde: 5,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: 
MS 80. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, poederig.
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Cat. nr. 613. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterzijde van de rechterflank met het achterbeen. 
Hoogte bij horizontale rugzijde: 7,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 66. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Beige oppervlak. Hardheid: matig
hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 614. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de romp met de rechterachterpoot en de
helft van de linkerachterpoot. De kleiprop van de hoef is nog aanwezig rond de poot. Breukvlak op de 
rechterbil. Lengte Maximaal: 8,3 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 69. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Fijne 
naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, poederig.

Cat. nr. 618. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de linkerkant van de borst. Hoogte bij 
verticale hals: 4 cm. Lengte Maximaal: 4,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 81. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Fijne 
naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 46 noot 4, pl. II fig. 3 onderste rij, midden; Dheedene 1959,
63 nr. 321 .

Cat. nr. 621. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterkant van de romp zonder de 
borst van linkse paard van een tweespan. Een groot rond breukvlak op de flank ter hoogte van de buik is 
afkomstig van de kleiprop die de verbinding vormde met het tweede paard. Lengte bij horizontale 
rugzijde: 6,3 cm. Breedte: 6,3 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 68. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Een rond 
luchtgat werd geboord door het zitvlak. Het paard werd verbonden met een tweede paard door middel van
één kleiprop in het midden van de flank. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 
YR 6,5/3,5). Beige oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 623. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de rechterkant van de romp met het 
bovenbeen. Lengte Maximaal: 5,2 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 70. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Fijne 
naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 624. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de linkerkant van de romp met een 
fragment van het bovenbeen en de staart. Breedte bij horizontale buikzijde: 3,75 cm. Bewaarplaats: Aalst
SMOH. Inventarisnummer: PP 58. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 625. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de linkerkant van de romp met een 
fragment van het bovenbeen. Lengte Maximaal: 4,3 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: 
PP 63. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 626. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de rug. Lengte Maximaal: 3,8 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 53. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 627. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van het midden van de flank. Breedte bij 
horizontale lengteas: 3 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 69. Productietechniek: 
Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 
tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 628. Thema: paard. Bewaringstoestand: bovenkant van de rug en de bil van de rechterkant met een
aanzet van de staart. Lengte Maximaal: 4,7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 62. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Fijne 
naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 629. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de rug. Breedte bij horizontale rugzijde: 4,4
cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 74. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht 
geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 631. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank. Lengte Maximaal: 4,3 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 55. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 635. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorpoot. Lengte Maximaal: 6,7 cm. Bewaarplaats: Aalst
SMOH. Inventarisnummer: PP 41. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (licht geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
blinkend.

Cat. nr. 636. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Lengte Maximaal: 4,9 cm. Bewaarplaats: Aalst
SMOH. Inventarisnummer: PP 37. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 637. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Lengte Maximaal: 6 cm. Bewaarplaats: Aalst 
SMOH. Inventarisnummer: PP 40. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 638. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Lengte Maximaal: 6,7 cm. Bewaarplaats: Aalst
SMOH. Inventarisnummer: PP 42. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (licht geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 639. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Lengte Maximaal: 4,6 cm. Bewaarplaats: Aalst
SMOH. Inventarisnummer: PP 32. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 640. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Lengte Maximaal: 5,8 cm. Bewaarplaats: Aalst
SMOH. Inventarisnummer: PP 34. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 641. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Lengte Maximaal: 6,7 cm. Bewaarplaats: Aalst
SMOH. Inventarisnummer: PP 38. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 642. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Lengte Maximaal: 5,3 cm. Bewaarplaats: Aalst
SMOH. Inventarisnummer: PP 30. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 643. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Lengte Maximaal: 4,6 cm. Bewaarplaats: Aalst
SMOH. Inventarisnummer: PP 28. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 644. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Lengte Maximaal: 5,6 cm. Bewaarplaats: Aalst
SMOH. Inventarisnummer: PP 39. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 645. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechtervoorpoot met een stuk van de romp. Lengte 
Maximaal: 5,6 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 646. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voorpoot. Lengte Maximaal: 4,1 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 46. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, blinkend.
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Cat. nr. 647. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voorpoot. Lengte Maximaal: 4,4 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 48. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 648. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voorpoot. Lengte Maximaal: 3,2 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 36. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, blinkend.

Cat. nr. 649. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voorpoot. Lengte Maximaal: 3,5 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 33. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 650. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voorpoot. Lengte Maximaal: 3,5 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 47. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 651. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voorpoot. Lengte Maximaal: 3,3 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 31. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 652. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voorpoot. Lengte Maximaal: 2,9 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 35. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 653. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voorpoot. Lengte Maximaal: 2,9 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 27. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 654. Thema: paard. Bewaringstoestand: deel van de poot en een stukje van de romp. Lengte 
Maximaal: 3,8 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 24. Productietechniek: Apart 
gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 655. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een achterbeen. Lengte Maximaal: 3,6 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 25. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 656. Thema: paard. Bewaringstoestand: hoef. Lengte Maximaal: 2,2 cm. Bewaarplaats: Aalst 
SMOH. Inventarisnummer: PP 26. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 657. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterbeen. Lengte Maximaal: 5,3 cm. Bewaarplaats: 
Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 45. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 658. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterbeen. Lengte Maximaal: 5,6 cm. Bewaarplaats: 
Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 43. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 659. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een achterbeen. Lengte Maximaal: 4,5 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 44. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, blinkend.

Cat. nr. 660. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een achterbeen. Lengte Maximaal: 4,2 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 29. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 661. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een been met de hoef en de hoek van de 
voetplaat. Lengte Maximaal: 3,1 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 6. 
Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 665. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een juk. Lengte 
Maximaal: 3,9 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 96. Productietechniek: Tweespan
met apart gevormd juk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige oppervlak. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 46 noot 1, pl. II fig. 4: midden; Dheedene 1959, 
67 nr. 354-357.
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Cat. nr. 666. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een juk. Lengte 
Maximaal: 5,7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 79. Productietechniek: Tweespan
met apart gevormd juk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige oppervlak. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 46 noot 1, pl. II fig. 4: midden; Dheedene 1959, 
67 nr. 354-357.

Cat. nr. 667. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een juk. Lengte 
Maximaal: 7,6 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 109. Productietechniek: 
Tweespan met apart gevormd juk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 46 noot 1, pl. II fig. 4: midden; 
Dheedene 1959, 67 nr. 354-357.

Cat. nr. 668. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: uiteinde van een juk. Lengte 
Maximaal: 2,3 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 94. Productietechniek: Tweespan
met apart gevormd juk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 670. Thema: paard. Bewaringstoestand: staartfragment. Lengte Maximaal: 6,35 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 95. Productietechniek: Apart gevormde staart. 
Verticale ribbels werden aangebracht met de losse hand, met behulp van een spatel met botte punt. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, blinkend.

Cat. nr. 671. Thema: paard. Bewaringstoestand: staartfragment samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 
5,1 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 98/PP 99. Productietechniek: Apart 
gevormde staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 672. Thema: paard. Bewaringstoestand: staartfragment en een deel van het achterbeen. Hoogte: 
5,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 102. Productietechniek: Apart gevormde 
poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs
3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 673. Thema: paard. Bewaringstoestand: staartfragment. Hoogte: 3,25 cm. Bewaarplaats: Aalst 
SMOH. Inventarisnummer: PP 97. Productietechniek: Apart gevormde staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 676. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met twee hoeven van de 
voorpoten. Breedte: 8,7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 87. Productietechniek: 
Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. De voetplaat volgt nauwlettend de 
contouren van de hoeven. Bijgevolg moeten de randen zijn afgesneden na de volledige montage van de 
paarden. Aan één van de hoeven is daarbij een uitsprong uitgespaard. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, 
pl. II fig. 4 onderste rij, midden.
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Cat. nr. 677. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met twee hoeven van de 
voorpoten. Breedte: 7,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 84. Productietechniek: 
Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: beige oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, pl.
II fig. 4: midden, links.

Cat. nr. 678. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met twee hoeven van de 
voorpoten. De poten hebben een ongelijke stand. Breedte: 7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: MS 89. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde 
poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 
3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, pl. II fig. 4: links onder.

Cat. nr. 679. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met 1 hoef. Breedte: 4,8 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 22. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig 
voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 680. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met één hoef. Langste rechte 
zijde: 4,6 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 12. Productietechniek: Apart gevormd
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 
tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 681. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met 2 hoeven. Breedte: 6,7 
cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 16. Productietechniek: Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 
tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 
1942, pl. II fig. 4 links boven.

Cat. nr. 682. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat. Breedte van de langste zijde:
3,7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 17. Productietechniek: Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 
tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 683. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met twee hoeven. Breedte van
de zijde met de twee hoeven: 3,8 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 23. 
Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 684. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met twee hoeven. Breedte van
de zijde met de twee hoeven: 3,8 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 21. 
Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, pl. II fig. 4 rechts onder.
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Cat. nr. 685. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met één hoef. Breedte van het
langste breukvlak: 4,2 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 90. Productietechniek: 
Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 686. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met op het breukvlak sporen 
van 2 hoeven. Langste zijde: 5,7 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 14. 
Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 687. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met 1 hoef. Breedte van de 
lange zijde 6 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 10. Productietechniek: Apart 
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 688. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met 2 hoeven en de afdruk 
van de staart. Langste zijde: 5,3 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 9. 
Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 689. Thema: paard. Bewaringstoestand: hoek van een voetplaat. Lengte van de langste zijde: 3,9 
cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP13. Productietechniek: Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 
tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 690. Thema: paard. Bewaringstoestand: hoek van een voetplaat. Lengte Maximaal: 4,4 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 8. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig 
voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht 
geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 691. Thema: paard. Bewaringstoestand: hoek van een voetplaat. Langste zijde: 2,9 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 19. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig 
voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 692. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat. Lengte Maximaal: 4,9 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 20. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig 
voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

54



Cat. nr. 693. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met één hoef. Lengte 
Maximaal: 3 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 7. Productietechniek: Apart 
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 694. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat. Lengte van de lange rechte 
zijkant: 3,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 3. Productietechniek: Apart gevormd
plaatvormig voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard
(Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 695. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat. Lengte Maximaal: 3,8 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 11. Productieregio: Onbekend. Kleur: lichtgrijs 10 
YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 696. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met één hoef en een restant 
van de afdruk van de tweede. Breedte van de korte zijde met de hoeven: 2,9 cm. Bewaarplaats: Aalst 
SMOH. Inventarisnummer: PP 15. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart 
gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 
8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 698. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat. Lengte Maximaal: 5,2 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 4. Productieregio: Onbekend. Kleur: lichtgrijs 10 YR
8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 707. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat van een 
tweespan. In totaal bleven vijf hoeven en de afdrukvan één staart bewaard. Lengte Maximaal: 12 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 85. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig 
voetstuk. Apart gevormde poten en staart. De voetplaat volgt nauwlettend de contouren van de hoeven. 
Bijgevolg moeten de randen zijn afgesneden na de volledige montage van de paarden. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2) . Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: De Laet 1942, pl. II fig. 4: rechts, midden.

Cat. nr. 708. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat van een 
tweespan met 3 hoeven van voorpoten op een rij, of van één paard met twee hoeven van achterpoten met 
de aanzet van de staart ertussen. Lengte Maximaal: 5,6 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: PP 2. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten
en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Laet 1942, pl. II fig. 4: rechts onder.

Cat. nr. 709. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat van een 
tweespan. In totaal bleven de afdrukken van 3 poten vooraan bewaard. Langste zijde: 7,1 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: MS 86. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig 
voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige oppervlak. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1942, pl. II fig. 4: rechts boven.
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Cat. nr. 788. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van been en romp. Hoogte: 2 cm. Breedte: 3 
cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 52. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1132. Thema: paard. Bewaringstoestand: deel van de poot en een stukje van de romp. Lengte 
Maximaal: 3,4 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 57. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 697. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: mogelijk het fragment van een voetplaat van een 
zoogdier met aanzet van de staart. Lengte Maximaal: 5,2 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: PP 5. Productieregio: Onbekend. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 415. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de achterzijde van een hoofd. 
Lengte Maximaal: 3 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: PP 101. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Perceel F 905 h15

De eerste opgravingen werden uitgevoerd in 1982 en 1983 o.l.v. H. Robberecht. De campagne van 1982 vond plaats in het
kader van een BTK-project in opdracht van de gemeente Asse. In 1983 zette Robberecht de opgraving voort voor rekening
van de vereniging Agilas (Geubels 1987, 42-45). Een deel van de archaeologica is hierdoor eigendom van de gemeente Asse.
Een ander deel is eigendom van de vereniging Agilas. Drie sleuven werden achtereenvolgens uitgezet, telkens met een 
afmeting van 7 op 2 m en een noordoost - zuidwest oriëntatie. Sleuven II en III werden zonder tussenruimte gegraven en
vormden zo één vlak van 7 op 4 m. Sleuf VII werd parallel met de andere gegraven met een bank van 50 cm ertussen. De 
drie sleuven bevonden zich in eenzelfde uitgestrekt grondspoor. Volgens Robberecht ging het om een zeer grote afvalkuil
met een homogene vulling.
In 1985 en 1986 werden door Agilas twee nieuwe sleuven gegraven, onmiddellijk ten oosten van die van Robberecht. Deze
sleuven vormden samen een aaneensluitend vlak van 3 op 8 m. Aan deze opgraving nam ook P. Geubels deel, die de plannen
bewaart en de voorwerpen met uitzondering van de terracottastatuetten. Sleuf 85/2 en 86/2 zijn twee benamingen voor
eenzelfde opgravingsvlak. Hierin werd opnieuw dezelfde homogene laag aangetroffen zonder dat de begrenzing van de kuil
werd aangesneden. De bodem verliep onregelmatig. Alleen in het noordwestelijk deel van sleuf 86/3 werd de begrenzing van
de kuil aangetroffen, maar van deze sleuf werden geen doorsneden opgetekend (Lens 1989, 13). Samenvattend kan gesteld
dat tussen 1982 en 1986 een uitgestrekt grondspoor werd aangesneden over een oppervlakte van 8,5 op 11,5 m, waarbij
alleen de noordwestelijke begrenzing kon worden vastgesteld. De kuil had een homogene vulling en een onregelmatig
bodemverloop. De interpretatie van de structuur wordt bemoeilijkt door de onvolledige opgraving en het gebrek aan 
profieltekeningen.

Context 8: Kuil 1982/1986

Bij de campagne van 1982-1983 (sleuven 1982/II, 1982/III, 1982/VII) kon nergens in de onderzochte zone een
duidelijke grens van de vergraving worden vastgesteld. Vermits de opgraver geen stratigrafie kon waarnemen werden 
slechts zeer summiere plannen van de sleuven opgemaakt. De vergraving was gemiddeld 2 m diep. Plaatselijk bereikte
zij de bijna ondoordringbare keienlagen die de kwartaire leemlagen van de tertiaire zandlagen scheidden op een diepte
van 2,7 m onder het maaivlak. De kuil bevatte een enorme hoeveelheid materiaal, waaronder een groot aantal
paardenbeeldjes in terracotta, grote hoeveelheden aardewerk, bronzen voorwerpen, bouwafval (ijzeren nagels,
dakpannen etc.) en vele dierenbeenderen. Van de bouwmaterialen en de beenderen is niets bewaard.
Heel wat voorwerpen dragen bij tot de datering van het geheel: In terra sigillata fragmenten van acht exemplaren Drag.
37, waarvan fragmenten in de stijl van CINNAMVS (Geubels 1987, Pl. CVII, 3,4 en 5; Stanfield en Simpson 1990, 
310: CINNAMVS 135-170 n.C.), één fragment met stempel van ALBVCIVS (Geubels 1987, Pl. XVIII,2; Stanfield en
Simpson 1990, 16, 258: ALBVCIVS 140-170 (gecorrigeerde datering)) en twee fragmenten Argonne sigillata Drag. 37
(Geubels 1987, Pl. XIX, 3 en 4; hond naar links Oswald figure-types nr. 2039 DD, Lavoye, Antonijns of nr. 2039B, 
Autry-Lavoye, begin derde eeuw); twee exemplaren Drag. 18/31; één Drag. 31; één fragment Drag. 18 of 18/31 en vier
fragmenten Drag. 18/31 of Drag. 31; vier exemplaren Drag. 27; twee exemplaren Drag. 33; twee exemplaren Drag. 36;
vier exemplaren Drag. 46; twee exemplaren Drag. 38. In gevernist aardewerk drie zandbestrooide bekers Stuart type 2 
(Gose type189); een kom met rolstempelversiering Stuart type 17 (Vanvinckenroye type 167: laatste derde van de
tweede eeuw). In terra nigra drie kleine bekers met rolstempelversiering Holwerda type 31a, waarvan één volledig, en 

Soort context: depot. Datering: 90/200-220 n.C.
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twee imitaties in gewoon aardewerk (Geubels 1987, Pl. XLI, CXV, 2 en XCVIII,1-2); een kom Holwerda type 52c; een
fles Holwerda type 63; een bord Holwerda type 81h; drie borden Holwerda type 81f en een imitatie in gewoon 
aardewerk. Een randfragment van een aan kurkurnen verwante pot Vanvinckenroye type 53 (Domitianus-Trajanus). In
Pompejaans rood aardewerk twee borden Blicquy 1, twee borden Blicquy 5 en een imitatie van Blicquy 5 in gewoon
aardewerk (De Laet et al. 1972, 57-58 fig. 19, Blicquy type 1: Flavisch tot midden derde eeuw, en Blicquy type 5: 
Flavisch tot begin derde eeuw). Twee fragmenten van kruiken. Randen van zeven mortaria, waaronder Gose type 451 
(midden tweede eeuw, zie ook Vanvinckenroye type 336) en Vanvinckenroye type 350 (tweede kwart tweede tot begin
derde eeuw). Drie rookkelken, verwant aan Gose type 447 (Altbachtal eind tweede, begin derde eeuw), maar met
dubbele kartelrand. In grijs zandig aardewerk (zogenaamd Arras-aardewerk) twee deksels; vier geknikte kommen
verwant aan exemplaren uit Destelbergen (De Laet et al. 1969, fig. 110 en 111 uit graf g.x.: tweede helft tweede en
begin derde eeuw) en uit Vendoeuil-Caply (NOA 5, 1992-1993, 296 fig. 16,10-13 en 298 fig. 17,5 (D. Piton en V.
Delebarre); een beker met conische hals Jelski type 4 (Jelski 1977). In gewoon aardewerk twee borden Stuart type 215;
drie borden Stuart type 218; drie borden Stuart type 217; twee borden met gebogen, sterk uitwijkende wand en
dekselgeul; zes ruwwandige kookpotten Stuart type 201; een kom Gose type 502 (eerste helft derde eeuw, zie ook
Vanvinckenroye type 503: Hadrianus-Marcus Aurelius); een kom Vanvinckenroye type 498 (laatste derde eerste eeuw);
een cilindrische pot met horizontaal uitgeplooide rand met verwante wanddecoratie en pasta aan Vanvinckenroye type 
516 uit de eerste helft van de derde eeuw (Geubels 1987, Pl. LXXXIII nr. 1); een kom met platte horizontale rand en 
rolstempelversiering (Geubels 1987, Pl. LXXXIII nr. 2; Thoen 1967, fig. 19 nr. 1 uit Waasmunster Pontrave ); een 
Tongerse beker (Geubels 1987, Pl. LXXXVI,3; Vanvinckenroye type 526: eind tweede en eerste helft derde eeuw); 
zeven deksels; een fragment van een dolium Stuart type 147. In Eifelwaar (Geubels 1987, 206 Pl. XCII en XCV: bleke
pasta met donkere zandverschraling) een pot Gose type 504 (derde kwart tweede eeuw; zie ook Vanvinckenroye type
505: zelfde datering; De Laet et al. 1969, fig. 107 nr. 3 uit collectieve kuil g.x. uit Destelbergen); drie exemplaren van
de pot Gose type 541 (derde kwart tweede eeuw; zie ook De Laet et al. 1969, fig. 107 nr. 9 uit collectieve kuil g.x. van
Destelbergen); twee exemplaren van de kom Gose type 484 (midden tweede eeuw); een bord Gose type 470 (eind
tweede eeuw), een gelijkaardig bord maar met steilere wand en een imitatie in gewoon aardewerk; een bord 
Vanvinckenroye type 566 (eind tweede, midden derde eeuw; zie ook De Laet et al. 1969, fig. 108 nr. 8 uit collectieve 
kuil g.x. uit Destelbergen); twee borden verwant aan Gose type 482 (Claudius-Vespasianus; zie ook Vanvinckenroye
type 552-553: midden eerste tot midden derde eeuw); een bord Vanvinckenroye type 550 (derde kwart tweede eeuw); 
een deksel. Fibulae Riha type 1.6.1(Geubels 1987, Pl. III, 2; Riha 1979, 59-60: typisch voor Flavische periode); Riha
type 1.7 (Geubels 1987, Pl. III,10 en 11; zie Riha 1979, 62: tweede eeuw); emailfibula Riha type 5.17.3 (Geubels 1987,
Pl. IV,8: p.116 type 13b: verwijst naar Feugère p.365: volledig vullende emailtechniek evoluerend naar millefiori
typisch voor eind tweede en derde eeuw; Riha 1979, 157: typisch voor eerste helft tweede eeuw); emailfibula Riha type
7.2 (?)(Geubels 1987, Pl. IV, 12: verwijst naar Feugère 27b2 uit tweede helft tweede, begin derde eeuw; Riha 1979:
eerste eeuw; De Laet et al. 1969, 161 fig. 126,3: sterk verwante vorm in de collectieve kuil g.x. uit Destelbergen); 
emailfibula Riha type 7.13 (Geubels 1987, Pl. IV, 11; Riha 1979: tweede helft tweede eeuw); emailfibula Riha type
7.16 (Geubels 1987, Pl. IV,13; Riha 1979, 192: tweede helft eerste en tweede eeuw, maar naar de vlakke vorm eerder
gevorderde tweede eeuw; De Laet et al. 1969, 160 fig. 125,8: sterk verwante vorm in de collectieve kuil g.x. uit 
Destelbergen ). Tenslotte twee munten waarvan één van Trajanus (Rome 98/99) en één valse denarius van Hadrianus 
(Geubels 1987, 97 nr. 41, 98 nr. 49: determinatie door J. Lallemand). Verder bevatte de kuil een bronzen statuette van 
een bok, een fragment van een paardenbeeldje in vertind messing (Geubels 1987, Pl. V,4 en CIX,2), een bronzen 
haarspeld met biconische kop, twee bronzen oorlepeltjes (Geubels 1987, Pl. VII, 6 en 9), een ijzeren mes en een
dikwandig randfragment van technisch vaatwerk.
Ook bij de campagne van 1985-1986, werd een groot aantal paardenstatuetten gevonden. Het vaatwerk valt binnen
dezelfde chronologische grenzen als bij de vorige campagne: In terra sigillata een scherf Drag. 37 met haas naar links
Oswald figure-types nr. 2132a (Autry-Lavoye, begin derde eeuw); een bord Drag. 18; borden Drag. 18/31; een 
fragment Drag. 15/17; een mortarium Drag. 45; Drag. 33, waaronder Oost-Gallische exemplaren. In gevernist
aardewerk fragmenten van zandbestrooide bekers Stuart 2; een randfragment Stuart type 3; fragmenten van een zwart
geverniste beker met barbotineversiering en kroonlijstrand (Castorbeker). In terra nigra fragmenten van minstens vier 
bekers Holwerda 31a. Ook hier werden verschillende scherven in Eifelwaar gevonden: een bord Vanvinckenroye type
566 (zie supra); Gose type 541 (zie supra); Gose type 484 (zie supra); randscherf Gose type 537-538 (laatste derde
tweede eeuw - eerste helft derde eeuw): randfragment van een bord met uitwijkende rand Gose type 477 (eerste helft
derde eeuw). In gewoon aardewerk een fragment van een bord met geulrand, verwant met Vanvinckenroye type 553 
(tweede en derde kwart tweede eeuw); een kookpot Stuart type 201. Een fragment van een hypocausttegel.
De terracotta’s bestaan vrijwel uitsluitend uit paardenvoorstellingen. Daarnaast komen fragmenten voor van minstens
twee cavaleristen, drie Venusbeeldjes en een zittende hond.
Opvallend is de aanwezigheid van bouwmateriaal tussen het afval. Dat de beeldjes tussen beender - en bouwmateriaal 
lagen wijst er volgens P. Geubels op dat het om nederzettingsafval gaat (Geubels 1987, 43). De aanwezigheid van deze
vondstcategorieën is echter niet abnormaal. Zo vinden wij ze goed vertegenwoordigd in vergravingen die in verband
gebracht kunnen worden met de cultus, zoals te Hofstade, Harelbeke, Taviers, Kontich, Elewijt etc. Ook de typische
terra nigra bekertjes met rolstempelversiering Holwerda 31a en de borden Holwerda 81f, die beiden goed
vertegenwoordigd zijn, staan in Hofstade en in Harelbeke duidelijk in verband met de cultus (Geubels 1987, 42-43:
Tegen de interpretatie als offerkuil of favissa pleit volgens Geubels het ontbreken van kleine bekertjes zoals in 
Harelbeke. Hier houdt de auteur echter geen rekening met het grote aantal bekers Holwerda 31a). Belangrijk voor de
juiste interpretatie is het verspreidingspatroon van de scherven in de kuil. Uit de refitting blijkt dat de statuetten
gebroken waren, en dat de brokstukken vermengd waren voor ze in de kuil terechtkwamen. Blijkbaar werd de kuil in 
een korte tijdspanne gevuld (Geubels 1987, 43: “Het verspreidingspatroon van alle scherven die later konden gelijmd
worden, zou erop wijzen dat het om een geremanieerde context gaat. Om nog onduidelijke reden is op een bepaald 
moment een reusachtige kuil, (in 1 keer ?) gevuld met materiaal afkomstig van een primaire (nederzettings- ?) structuur
uit de onmiddellijke nabijheid.”) De afwezigheid van niet-Romeinse voorwerpen en de goede chronologische omlijning
van het geheel van de voorwerpen tonen aan dat de vergraving definitief opgevuld werd in het begin van de derde 
eeuw.
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Serie 72. Datering met iconografie: 140/150-192/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 990 (72). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van de hals 
tot aan de heup. De rechterzijkant en de rug ontbreken van halfweg de bovenarm. Hoogte: 5,85 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 84.2.9. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 
8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Lens 1989, 109-110 nr. 54.

Serie 79. Datering met iconografie: 140/150-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ 
Lary of La Forêt: statuette 3076 (79); Forêt de Compiègne: maldeel 3077 (79).

Cat. nr. 839 (79). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van het 
hoofd. Hoogte: 3,45 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 84.2.5. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Eén vingerindruk in het hoofd, massief ter hoogte van de hals. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Sterk gebarsten, 
plaatselijk afpellende buitenlaag. Engobe ?. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Lens 1989, 107-108 nr. 53.

Serie 559. Datering met iconografie: 90/140-180 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette 4262 (559); Yzeure Saint-Bonnet statuette 4260 (559) en 4262 (559); Saint-Pourçain-sur-Besbre of Yzeure:
petrografische analyse 835 (559).

Cat. nr. 835 (559). Groep: Cavalerist met paard. Thema: cavalerist. Type: zittend op het paard met schild. 
Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Het linkeroor is afgebroken en het rechter is beschadigd. 
Vermoedelijk waren zij niet bedekt door de haren. Hoogte: 3,65 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.12. Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Fijne naad. Een vingerindruk in het hoofd van de man en
een buisvormig spoor in de hals. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR
8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 229-230 nr. 
109.

Serie 565. Datering met iconografie: 90-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 870 (565). Groep: Man met twee paarden. Thema: staande baardloze man met korte kledij. Type: 
rond voorwerp. Bewaringstoestand: voorzijde van een man met de bovenbenen en het kleed. Hoogte: 2,5 
cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.99. Productietechniek: man uit twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Hol ter hoogte van de buik en de onderbenen. De kleine kleipropjes op 
het oppervlak zijn vuiltjes die tijdens de droogfase en voor het bakken op het oppervlak zijn terecht 
gekomen. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht bruinig grijs (Munsell 7,5 YR 7/1,5). Hardheid: 
matig hard (Mohs 4). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Lens 1989, 392-393 nr. 187.

Cat. nr. 871 (565). Groep: Man met twee paarden. Thema: staande baardloze man met korte kledij. Type: 
rond voorwerp. Bewaringstoestand: keerzijde van de rug en het zitvlak van de man. Een kleiprop rechts in
de lende verzekerde de verbinding met een paard dat ernaast stond. Hoogte: 3,5 cm. Bewaarplaats: Asse
AGILAS. Inventarisnummer: A 83.109. Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Hol ter hoogte van de buik. De verbinding met het paard gebeurde door een zware kleiprop. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht bruinig grijs (Munsell 7,5 YR 7/1,5). Sporen van engobe op
het ganse oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Lens 1989,
394-395 nr. 188.

Serie 719. Datering met iconografie: 14-250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette.

Cat. nr. 997 (719). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
fragment van de rug en de staart van een hond. Lengte Maximaal: 6,9 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde 
voorpoten. Vermoedelijk apart opgezette staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2).

Cat. nr. 998 (719). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
achterzijde van het linkeroor. Hoogte: 2,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.64. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Twee groeven aan de onderrand van het oor: zie
cat. nr. 4557. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Bibliografie: Lens 1989, 44-45 nr. 22: beschreven als “fragment met hoornachtige vorm”.

Serie 969. Datering met iconografie: 90 -220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 886 (969). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: linkerflank zonder hoofd en borst. De
poten ontbreken. De geslachtsdelen van de hengst zijn duidelijk aanwezig. Breedte bij horizontale buik: 
9,7 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 84.2.2. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormde poten en staart. Het buisvormig lichaam gaat geleidelijk over in de
hals. Een afdruk van de spatel die het luchtgat boorde bevindt zich aan de binnenzijde van de rug. Volgens
de oriëntatie van deze afdruk moet het luchtgat zich bevonden hebben aan de onderzijde van de 
rechterflank in de buurt van de geslachtdelen. De diameter moet ongeveer 2 mm bedragen. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 54-55 nr. 27.
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Serie 734. Datering met iconografie: 90 -220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 873 (734). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: volledig hoofd met
een fragment van een zwaar juk met drie geledingen. Lengte Maximaal: 6,8 cm. Bewaarplaats: Asse 
AGILAS. Inventarisnummer: A 83.16. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Geïntegreerde oren. Oog met wenkbrauw in reliëf. Ringvormige neus met neusgat. De naad vertoont een 
spleet ter hoogte van de keel. Tweespan met apart gevormd juk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Oppervlak plaatelijk donkergrijs. Vage resten van een oranjebeige engobe
op de linkerkant van de manen onder het juk. Ook aan de binnenzijde van de rechterhelft van de keel 
vinden wij dezelfde sporen vanaf de naad naar binnen. Het is mogelijk dat het pigment zich in de bodem 
op deze zijde heeft afgezet of dat de montage gebeurde met vuile handen. Een derde mogelijkheid is dat 
het beeldje na montage werd ondergedompeld en dat de engobe langs de slecht aanpassende naad naar 
binnen is gelopen. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 
309-311 nr. 148.

Serie 736. Datering met iconografie: 90-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary of 
La Forêt: maldeel 4633 (736); Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 863 (736), 865 (736) en
3494 (736).

Cat. nr. 863 (736). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: linkerkant van hoofd en hals. Een 
breukvlak op de manen duidt op de aanwezigheid van een juk (hoort misschien bij cat. nrs. 864 en 865). 
Lengte Maximaal: 5,9 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.12. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde oren. Neusgat aangeduid. 
Muil gegraveerd. De hals is hol, de kop massief. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs tot 
licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/2,5). Resten van een oranje engobe zijn bewaard tussen de muil en de 
hals en op de manen. Het beeldje is volledig met engobe bedekt geweest. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 291-293 nr. 140: gevonden in de bruine verkleuring 
van de afvalkuil op een diepte van -85 cm.

Cat. nr. 864 (736). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: rechteroor en manen. Lengte 
Maximaal: 2,7 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.74. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde oren. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs tot licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/2,5). Resten van een oranje engobe zijn bewaard op en in
het oor. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 294-295 nr.
141: gevonden in de lichtbruine verkleuring van de afvalkuil in kwadrant 12 op een diepte van -149 cm.

Cat. nr. 865 (736). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: romp zonder de 
borst en met de linkerkant van de hals. Een kleiprop op de rechterflank toont aan dat het beeldje deel 
uitmaakte van een tweespan. Halsbreedte: 4,1 cm. Breedte: 9,6 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 86.2.L.75 - A 86.2.L.56. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerde geslachtdelen. Apart gevormde poten en staart. De romp vormt 1 grote holte 
tot halfweg de hals. Een groot rond luchtgat van 6 mm werd geboord onderaan, midden in de buik. 
Tweespan: één kleiprop ter hoogte van de buik en een breukvlak van het juk op de manen. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Resten van een 
oranjebeige engobe zijn over het oppervlak van de hele linkerflank verspreid. Op de rechterflank bleef 
deze engobe enkel bewaard rond de geslachtsdelen. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 296-297 nr. 142, 298-299 nr. 143: hals- en rompfragment besproken als
twee aparte beeldjes. Halsfragment A 86.2.L.75, gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in 
kwadrant 12 op een diepte van -149. Romp A 86.2.L.56, gevonden in de lichtbruine vulling van de 
afvalkuil in kwadrant 19 op een diepte van -142.

Serie 738. Datering met iconografie: 100/150-220/275 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Asse/Harelbeke: 
petrografische analyse 543 (738), 868 (738) en 1161 (738).

Cat. nr. 868 (738). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: kop en hals en een
deel van de buik van de linkerflank, samengesteld uit 6 fragmenten. Resten van een kleiprop boven op de
kop, aan de linkerkant, zijn de sporen van een verdwenen juk. Hoogte bij horizontale buikzijde: 6,8 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.25 - A 83.24. Productietechniek: twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. Apart gevormde oren. Gewelfd voorhoofd. Een groef 
scheidt de manen van de nek. Op de linkerflank is deze groef bijgewerkt met weinig vaste hand. Hol tot 
boven in de hals. In de mond en boven het voorhoofd werd een diepe groef gegraveerd. De neusgaten zijn
uitgeboorde holtes van 2,5 mm. Een luchtgat werd geboord in het midden van de buik op de naad en heeft
een diameter van ongeveer 4 mm. Tweespan met apart gevormd juk. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: oranje tot helder bruin (Munsell 2,5 YR 5,5/6). Plaatselijk bleker oppervlak: op beide kanten van de
manen en op de hals van de linkerflank bevinden zich resten van een witte engobe. Hardheid: matig hard 
(Mohs 4). Oppervlak: licht schurend tot ruw. Bibliografie: Lens 1989, 366-367 nr. 174, 370-372 nr. 176: 
fragmenten van de kop A 83.24 en van de buik A 83.25 beschreven als aparte stukken.

Serie 740. Datering met iconografie: 90-190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Asse/Harelbeke: pasta 936 (740).

Cat. nr. 936 (740). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: romp en kop. Breedte: 10,3 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.23. Productietechniek: paard uit twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Wenkbrauw. De rest van het oog is niet 
gedetailleerd. Een luchtgat met een diameter van 5 mm onderaan midden in de buik. Hierdoor kwam 
accidenteel een kleiklontertje terecht in de romp. Dit object dat slechts een zwak geluid produceert, is geen
intentioneel ingesloten steentje. Het beeldje werd bijgesneden onder de oren op het voorhoofd en in het 
linkeroor. De neusgaten en de muil zijn gegraveerd. Kleine kleipropjes op het oppervlak zijn niet 
afkomstig van een gipsmal. Het gaat om vuiltjes die tijdens de droogfase en voor het bakken op het 
oppervlak zijn terecht gekomen. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: grijswit. Hardheid: matig hard 
(Mohs 4). Oppervlak: ruw. Bibliografie: Lens 1989, 362-365 nr. 173.
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Serie 743. Datering met iconografie: 90-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 858 (743).

Cat. nr. 858 (743). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: linkerhelft van kop, hals en rug, 
samengesteld uit 3 fragmenten. Maten bij horizontale ruglijn. Hoogte: 6,3 cm. Breedte: 7,3 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.53 - A 86.2.L.25. Productietechniek: paard uit
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. Geïntegreerde oren. Het oog tekent zich
zwak af. Alleen de bovenste wenkbrauw staat in reliëf, daaronder is geen detail. Vage afdruk. De romp is 
hol tot halfweg de hals. De bovenste helft met hals en kop zijn massief. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Oppervlak in de groeven van de manen matter en lichter gekleurd
tot licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Polijsting ?. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 215-217 nr. 103: Alleen het fragment van hoofd en hals worden hier 
besproken, zonder de rug. Fragment A 86.2.L.25 werd gevonden in kwadrant 11 op een diepte van -128 
cm. Fragment A 86.2.L.53 is gevonden in de lichtbruine verkleuring van de afvalkuil in kwadrant 4 op een
diepte van -139 cm.

Serie 744. Datering met iconografie: 90 -220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 875 (744).

Cat. nr. 875 (744). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: de rechterflank is 
samengesteld uit 2 fragmenten. Kop, muil, poten en een deel van de rug zijn afgebroken. Een fragment van
het juk op de manen bleef bewaard. Van de linkerflank bleven twee fragmenten van de hals , de borst en 
de rug bewaard. Een breukvlak boven de linkervoorpoot en de resten van een kleiprop vormden de 
verbinding met een tweede paard van een tweespan waarvan dit fragment de rechtse positie innam. 
Breedte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 84.2.7. Productietechniek: paard uit
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. De dikke manen zijn bedekt met korte 
parallelle groefjes. Het buisvormig lichaam gaat over in de smallere holte van hals en kop. De muil is 
massief. Een luchtgat met een diameter van 5,5 mm bevindt zich onderaan midden op de naad. Tweespan
met apart gevormd juk: het juk werd apart op de manen geplaatst met een kleiprop die het detail van de 
manen gedeeltelijk uitwiste. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 212-214 nr. 102.

Serie 756. Datering met iconografie: 100-140/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 843 (756). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: kop en manen. Samengesteld uit 2 
fragmenten. Lengte Maximaal: 7,2 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.3.L.3. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Hol tot 
diep in de kop, met een gelijkmatige wanddikte van 2 tot 3 mm. De naad is breed bijgestreken aan de 
buitenzijde en is door de druk van het op elkaar passen van de helften verschoven aan de binnenzijde. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). De kern wordt in toenemende mate
oranje in de richting van het oppervlak (geen beschildering of engobe: oxydatie ?). Witter in de groeven 
van de manen (engobe ?). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989,
351-353 nr. 168: gevonden in vulling L in kwadrant 4 op een diepte van -86 cm.

Cat. nr. 844 (756). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: linkerhelft van de borst, de hals en de 
voorpoten. Hoogte bij horizontale buikzijde: 6 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 
85.2.14. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd (?) plaatvormig 
voetstuk. De wanddikte varieert van 3 tot 7 mm. De binnenzijde is slordig afgewerkt. Holle buik en 
massieve poten. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). De kern
wordt in toenemende mate roder in de richting van het oppervlak. Het oppervlak is daardoor roder dan de
kern, zonder dat er sprake is van beschildering. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Lens 1989, 354-355 nr. 169: gevonden in de bruine verkleuring van de afvalkuil.

Serie 763. Datering met iconografie: 90-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 993 (763). Thema: paard. Type: met hoofdstel. Bewaringstoestand: voorzijde van de linkerflank 
en de kop zonder de muil. Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte bij horizontale buikzijde: 8,3 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.22.32 - A 84.2.10. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. Apart gevormde uitgesculpteerde oren (?). 
Het lichaam is buisvormig. De holte reikt tot hoog in de borst. Ter hoogte van de hals loopt een smal 
vingerspoor naar de kop die massief is. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR
8/1,5). Zeer zwakke sporen van licht geeloranje pigment over het ganse oppervlak (Munsell 10 YR 8/4). 
Licht geeloranje engobe. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 
1989, 203-204 nr. 98, 305-306 nr. 146: twee fragmenten beschreven als aparte stukken. Het kopfragment
werd ondergebracht in groep ID en het borstfragment in groep 1E. Het kopfragment A 86.2.L.32 werd 
gevonden in de lichtbruine verkleuring van de afvalkuil in kwadrant 18 op een diepte van -131.

Serie 767. Datering met iconografie: 90-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 874 (767). Thema: paard. Type: met zadel. Bewaringstoestand: linkerflank zonder kop, 
samengesteld uit twee fragmenten. Het grootste deel van de poten en de aanzet van de staart bleven 
bewaard. Breedte: 11 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.71 - A 86.2.2. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. De 
wanddikte is zeer regelmatig en bedraagt 5 tot 6 mm. De holte van romp en hals is dan ook zeer regelmatig
gevormd en vormt 1 ruimte. De poten zijn volledig onder de buik gemonteerd. Er is geen luchtgat 
zichtbaar op het fragment. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 
8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad tot licht schurend. Bibliografie: Lens 1989, 58-60 
nr. 29: fragment A 86.2.2 is gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 5 op een 
diepte van -117. Fragment A 86.2.L.71 is gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant
4 op een diepte van -146.
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Serie 776. Datering met iconografie: 90-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 602 (776), 860 (776) en 893 (776).

Cat. nr. 859 (776). Thema: paard. Type: met zadel en hoofdstel. Bewaringstoestand: linker- en rechterhelft
zonder poten en staart. De rechterhelft is samengesteld uit 3 fragmenten. Het oor is afgebroken en de muil
beschadigd. Van de linkerhelft zijn de buik en de bovenste helft van de kop afgebroken. Breedte: 12,2 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.19 - A 84.2.11. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Gegraveerde ogen. Geïntegreerde 
oren. Herwekte maldelen: het amandelvormig oog van de rechterhelft werd secundair omgroefd. Ook van
de teugels en het trapeziumvormig zadeldek werden de randen afgeschraapt. De romp is binnenin 
regelmatig buisvormig. De hals is hol tot in het voorhoofd. De muil is massief. Een luchtgat met een 
diameter van 5 mm werd onderaan geboord precies op de naad en in het midden van de buik. De spatel die
gebruikt werd bij het boren liet een spoor na op de binnenzijde van de rug tegenover het luchtgat. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje tot bruin (Munsell 7,5 YR 6,5/3). Oppervlak met oranje
tot beige sporen, vooral op de rechterflank ter hoogte van de manen en de teugels: engobe of 
beschildering. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 
192-194 nr. 93: gevonden in de lichtbruine verkleuring van de afvalkuil. In kwadrant 18 werd fragment A
86.2.L19 gevonden op een diepte van -129 cm. In kwadrant 4 werd op een diepte van -129 fragment A 
86.2.L.22 gevonden (dit laatste nummer is op het beeldje niet zichtbaar)..

Cat. nr. 860 (776). Thema: paard. Type: met zadel en hoofdstel. Bewaringstoestand: rechterhelft van kop 
en hals. De muil is afgebroken. Lengte Maximaal: 5,6 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 86.2.L.77. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Gegraveerde ogen. Geïntegreerde oren. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: gelig grijs tot donker 
grijzig geel (Munsell 2,5 Y 5/1,5). Oppervlak lichter. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 205-206 nr. 99: gevonden in de lichtbruine verkleuring van de afvalkuil
in kwadrant 4 op een diepte van -154 cm.

Cat. nr. 893 (776). Thema: paard. Type: met zadel en hoofdstel. Bewaringstoestand: rechterzijde van de 
kaak en de muil. Lengte Maximaal: 4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.28. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerde ogen. Dubbele riem om de 
muil. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Sporen van oranjebeige 
engobe op het oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 
1989, 201-202 nr. 97.

Cat. nr. 999 (776). Thema: paard. Type: met zadel en hoofdstel. Bewaringstoestand: onderzijde van de 
rechter- of linkerflank met de onderrand van het zadelkleed in reliëf. Breedte met horizontale buikzijde: 
4,8 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.68. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Buisvormige holte met lange vingersporen op de binnenwand. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 243-244 nr. 116: gevonden in 
de lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 6 op een diepte van -145.

Cat. nr. 1026 (776). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: met zadel en hoofdstel. Bewaringstoestand: 
rechterzijde van de nek met de manen en het breukvlak van een juk boven op de manen. Lengte 
Maximaal: 5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.101 (nr. via Lens). 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Tweespan met apart gevormd juk: kleiprop
zichtbaar in de manen. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 231-232 nr. 110.

Serie 784. Datering met iconografie: 100/150-170/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Allier: chemische analyse
853 (784), petrografische analyse 551 (784), 553 (784), 848 (784), 849 (784), 850 (784), 853 (784) en 3493 (784).

Cat. nr. 848 (784). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: twee 
zijden van kop en manen, zonder de muil. Drie lokken van de manen lopen rond de oren op het voorhoofd.
Een breukvlak boven op de manen en een kleiprop duiden op de aanwezigheid van een juk. Lengte 
Maximaal: 8,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.4. Productietechniek: 
tweespan met apart gevormd juk. Paarden telkens uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Gegraveerd oog met centrale pupil. De manen op de rechterhelft zijn bovenaan recht en onderaan gekruld.
De hals is breed open. De oren zijn massief en afgerond. De holte van de oren werd niet bijgesneden. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 124-126 nr. 60.

Cat. nr. 849 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: rechterhelft van hoofd en 
manen zonder de muil. Hoogte bij horizontaal breukvlak: 3,8 cm. Lengte Maximaal: 5,7 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.6. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde 
en rechterzijde. Apart gevormd oor. Gegraveerd oog met centrale pupil. Het massieve oor is met zekerheid
apart aangezet. De naad bovenaan is goed zichtbaar. De holte van het afgeronde oor is niet uitgesculpteerd. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 130-131 nr. 62.

Cat. nr. 850 (784). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: 
rechterhelft van kop en manen zonder muil. Een breukvlak boven op de manen is afkomstig van een juk. 
Sterk beschadigd op en naast het oog. Hoogte: 4 cm. Lengte Maximaal: 4,8 cm. Bewaarplaats: Asse 
AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.14. Productietechniek: tweespan met apart gevormd juk. Paarden 
telkens uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd oor. Gegraveerd oog met centrale 
pupil. Het oor is duidelijk apart aangezet en bijgesneden. Hiervan getuigen sporen van het aansmeren en 
een barst boven op de rand. Van de drie lokken die normaal langs het oor lopen zijn er twee uitgevaagd bij
het aanzetten van het oor. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 134-135 nr. 64: 
gevonden in kwadrant 19 in de lichtbruine verkleuring in van de afvalkuil.
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Cat. nr. 852 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: rechterhelft van de kop. Oor,
muil en manen zijn afgebroken. Lengte Maximaal: 4,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 86.2.L.92. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Gegraveerd oog met centrale pupil. De kop is massief. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 136-137
nr. 65: gevonden in de lichtbruine verkleuring van de afvalkuil in kwadrant 18 op een diepte van -169 cm.

Cat. nr. 853 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: linkerzijde van de bovenkant
van de kop. Lengte Maximaal: 4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.8. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd oog met centrale pupil. De kop
is massief. Een vingerafdruk op het oor en een barst erboven duiden er op dat het oor apart werd aangezet.
De holte van het oor is niet aanwezig. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: variërend van licht grijs 
Munsell 10 YR 7,5/2 en dof geeloranje 10 YR 7/3, 7/4 en 7/2 tot plaatselijk bleek roodachtig oranje 2,5 
YR 7/3. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 138-139 nr.
66.

Cat. nr. 854 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: linkerkant van de kop en 
rechterkant van het voorhoofd en het rechteroor. De muil is afgebroken. Lengte Maximaal: 3,8 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.5. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde 
en rechterzijde. Gegraveerd oog met centrale pupil. Beide helften zijn licht ingedrukt aan de binnenzijde.
De muil is massief. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 127-129 nr. 61.

Cat. nr. 855 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: linkerhelft van de kop met 
een deel van de hals en de dubbele halsband. Een deel van het oor en de manen zijn afgebroken. Hoogte 
van de top van de manen tot onder de halsbanden: 4,7 cm. Lengte Maximaal: 5 cm. Bewaarplaats: Asse 
AGILAS. Inventarisnummer: A 83.14. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Gegraveerd oog met centrale pupil. Vage afdruk: het gegraveerde amandelvormige oog, de muilband en de
groef van de muil zijn nog nauwelijks zichtbaar. De hals is breed open, de kop licht ingedrukt en de muil 
is massief. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). De buitenlaag is 
gebarsten en pelt plaatselijk af. Engobe ?. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Lens 1989, 1-3 nr. 1.

Cat. nr. 856 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: rechterhelft van de hals met
dubbele halsband en borstornament. Lengte Maximaal: 4,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 86.2.L.97. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Breed 
open hals. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 146-147 nr. 70: gevonden in de lichtbruine vulling 
van de afvalkuil en kwadrant 18 op een diepte van -180 cm.

Cat. nr. 857 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: rechterhelft van het 
borstornament. Lengte Maximaal: 3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.10. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: 
Lens 1989, 144-145 nr. 69.

Cat. nr. 1018 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: rechterhelft van de kop met
een muil met 1 riem. Samengesteld uit 2 fragmenten. Lengte Maximaal: 5 cm. Bewaarplaats: Asse 
AGILAS. Inventarisnummer: A 83.85 - A 85.2.17. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Gegraveerd oog met centrale pupil. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje 
(Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 
1989, 87-88 nr. 43, 132-133 nr. 63: beschreven als twee aparte fragmenten. Het fragment van de muil A 
83.85 werd foutief geïdentificeerd als een jukfragment. Het kopfragment A 85.2.17 werd gevonden in de 
lichtbruine verkleuring van de afvalkuil.

Cat. nr. 1019 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: sterk beschadigde 
rechterzijde van de kop. Het oor, het oog en de muil zijn zwaar beschadigd. Het gaat om oude 
breukvlakken. Lengte Maximaal: 4,7 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.9. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens
1989, 140-141 nr. 67.

Cat. nr. 1020 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: fragment van de 
rechterzijde van de kop met het oog en een stukje van de manen. Lengte Maximaal: 3,65 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.19. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde
en rechterzijde. Gegraveerd oog met centrale pupil. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 
1989, 314-315 nr. 150.
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Cat. nr. 1021 (784). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: 
fragment van de rechterzijde van de hals met een dubbele riem en het breukvlak van een juk boven de 
manen. Lengte Maximaal: 4,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.7. 
Productietechniek: tweespan met apart gevormd juk. Paarden telkens uit twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Het juk werd apart toegevoegd door middel van een kleiprop op de manen. Hol in de hals. 
Massief erboven. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 142-143 nr. 68.

Cat. nr. 1022 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: fragment van de 
rechterzijde van de hals met de dubbele riem. Lengte Maximaal: 3,3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.92. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 316-317 nr. 151.

Cat. nr. 1023 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: fragment van de hals met 
de dubbele riem. Hoogte bij horizontale riemen: 2,7 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1024 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: fragment van de manen. 
Lengte Maximaal: 4,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.86. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10
YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 170-171 nr. 82.

Cat. nr. 1025 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: fragment van de 
rechterzijde van de hals met de manen en het uiteinde van de dubbele riem. Lengte Maximaal: 4,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.3.L.9. Productietechniek: twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 168-169: gevonden in 
structuur I kwadrant 4.

Cat. nr. 1028 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: fragment van de manen. 
Lengte Maximaal: 3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Serie 787. Datering met iconografie: 90-220 en 200-400 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 872 (787). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: kop en 
manen. De oren zijn afgebroken. Een breukvlak van aangesmeerde klei boven de manen op de linkerkant 
duidt op de aanwezigheid van een juk. Hoogte bij horizontaal breukvlak onderaan de manen: 4,4 cm. 
Lengte Maximaal: 6,75 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.75.17. 
Productietechniek: tweespan met apart gevormd juk. Paarden met telkens twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Ogen in reliëf. Breed open hals tot hoog in de kop. De muil is massief. Twee grote neusgaten
met een diameter van 2,8 mm en een groef voor de mond met een gat in de linkermondhoek werden 
secundair aangebracht. 2 luchtgaten met een diameter van 4 mm werden geboord in de nu afgebroken 
oren. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 121-123 nr. 59: besproken onder het inv. nr. A 
85.2.27.

Serie 793. Datering met iconografie: 90 -220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 983 (793).

Cat. nr. 983 (793). Groep: Tweespan. Thema: stier. Type: staand. Bewaringstoestand: kop en hals van een
stier. De muil is afgebroken. Een groot rond breukvlak met een diameter van 1,5 mm in de nek juist boven
de hoorn en een restant van aangesmeerde klei duiden op de aanwezigheid van een juk. Het rund maakte 
deel uit van een tweespan. Samengesteld uit 2 fragmenten. Lengte Maximaal: 7,9 cm. Bewaarplaats: Asse
AGILAS. Inventarisnummer: A 83.20. Productietechniek: de groeven in de hals werden aangebracht met 
een botte spatel. De hoorn is apart opgezet. Een kleine verdikking achteraan tegen de hoorn gaat mogelijk
door voor het oor. Er is geen uitholling. De oogbol werd in reliëf toegevoegd. Het fragment is vrij 
dikwandig. De dikte ter hoogte van de schoft bedraagt 9 mm. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof
oranje (Munsell 7,5 YR 7/4). De kleur in de diepere groeven van het oppervlak is bleker. Hardheid: matig
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 226-227 nr. 108.
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Cat. nr. 837. Thema: Venus. Bewaringstoestand: voorzijde van de borst en de hals. Hoogte: 3,35 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.96. Vondstspecificatie: gevonden in de 
lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 18 op een diepte van -178 cm. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Aan de binnenzijde één vingerindruk ter hoogte van de borst
en massief ter hoogte van de hals. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 114-115 nr. 56.

Cat. nr. 838. Thema: Venus. Bewaringstoestand: keerzijde van de omhooggeplooide rechterarm en een 
stuk van de rug. Lengte Maximaal: 3,35 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.11. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Breed hol ter hoogte van de borst 
en massief ter hoogte van de armen. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 
117-118 nr. 57.

Cat. nr. 847. Groep: Cavalerist met paard. Thema: cavalerist. Bewaringstoestand: zijkant van de romp. 
Samengesteld uit 2 fragmenten. Breukvlakken zijn zichtbaar ter hoogte van de hals en de arm. Hoogte: 5,3
cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.20 - A 86.2.L.28. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De romp vormt een brede holte met een regelmatige wanddikte 
van 6 à 9 mm. Het breukvlak van de hals duidt op een vrij massieve overgang naar het hoofd. 
Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 50-51 nr. 25: gevonden in de 
lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 18 op een diepte van -125 cm. Beschreven als de rieten 
zetel van een nutrix.

Cat. nr. 845. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterzijde van de linkerflank met de aanzet van de staart.
Hoogte bij horizontaal breukvlak van de poot: 4,2 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: 
A 86.2.L.26. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en 
staart. Egale wanddikte van ca. 5 mm. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 6-7 nr. 3:
gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 11 op een diepte van -127.

Cat. nr. 851. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de bovenzijde van een voorbeen met een 
stukje van de borst. Hoogte: 3,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.71. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 150-151 nr. 72.

Cat. nr. 861. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Hoogte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 86.2.L.95. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Lens 1989, 332-333 nr. 159: gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in 
kwadrant 18 op een diepte van -178 cm.

Cat. nr. 862. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterhelft van hoofd en hals. Lengte Maximaal: 7,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.15. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. De hals is hol, de kop massief. Het dikke lusvormige oor werd apart
aangezet tegen de manen en daarna uitgesculpteerd. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Lens 1989, 207-208 nr. 100.

Cat. nr. 866. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: middendeel van buik en rug van de 
rechterflank van het linkse paard van een tweespan dat verbonden werd met nr. 867 door een kleiprop op 
het midden van de flank. Breedte: 6,75 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 
86.2.L.12. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Fijne naad. Beide paarden werden verbonden door één kleiprop ter hoogte van de buik. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Plaatselijk sporen van oranje engobe of 
beschildering op het oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: 
Lens 1989, 302-304 nr. 145: gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 5..

Cat. nr. 867. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: de romp van het rechterpaard van een 
tweespan (cfr. nr. 866). De poten en de staart zijn afgebroken. Er is geen aanduiding van het geslacht. Het 
lichaam is kort en breed. De buik en de rug zijn opvallend vlak. Breedte: 7,7 cm. Bewaarplaats: Asse 
AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.11 - A 85.2.13. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Fijne naad. Het buisvormig lichaam gaat geleidelijk over in 
de hals waarmee het 1 grote ruimte vormt. Een groot rond luchtgat met een diameter van 7,5 mm bevindt 
zich midden in de buik precies op de naad. Beide paarden werden verbonden door één kleiprop ter hoogte
van de buik. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Op het oppervlak 
van de buik bevinden zich op beide helften sporen van een oranjebeige engobe. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 302-304 nr. 145: fragment A 85.2.13 werd
gevonden in de bruine vulling van de afvalkuil op -70 cm, fragment A 86.2.L.11 werd gevonden in de 
lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 5.
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Cat. nr. 869. Thema: paard. Bewaringstoestand: twee fragmenten van de romp. De linkerkant van de buik 
is afgebroken. Breedte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.16. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. De romp 
vormt binnenin één grote holle ruimte. Een rond luchtgat met een diameter van 3,5 mm bevindt zich 
onderaan precies op de naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: De kern vertoont 4 lagen evoluerend
van wit naar grijs gereduceerd, terug wit en vervolgens bruinrood voor de buitenste laag. Buitenste laag 
van de kern, oranje tot helder bruin (Munsell 2,5 YR 5,5/6). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: 
licht schurend tot ruw. Bibliografie: Lens 1989, 368-369 nr. 175: gevonden in de lichtbruine vulling van 
de afvalkuil.

Cat. nr. 876. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de linkerflank met het achterbeen. Het
binnenoppervlak en een deel van het buitenoppervlak, vooral de rug en het kniegewricht zijn grijs 
gereduceerd, vermoedelijk door verbranding. Hoogte bij horizontale buik: 7,3 cm. Bewaarplaats: Asse 
AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.34. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Apart gevormde poten en staart. Buisvormig lichaam Het luchtgat met een diameter van 5 mm bevindt 
zich op de linkerhelft van de buik juist naast de naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: bruinig grijs
(Munsell 7,5 YR 5/1). Binnenoppervlak en plaatselijk ook het buitenoppervlak donkerder grijs. Oppervlak
verbrand na de breuk (?). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 
1989, 289-290 nr. 139: gevonden in de lichtbruine verkleuring van de afvalkuil in kwadrant 11 op een 
diepte van -90 cm.

Cat. nr. 877. Thema: paard. Bewaringstoestand: drie fragmenten van buik, rug en achterbeen van de 
linkerflank. Breedte bij horizontale buik: 10,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 
83.21. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. De
binnenholte is buisvormig met een suplementaire indruk ter hoogte van de buik. Hoewel de ganse naad 
onderaan bewaard bleef, is er geen luchtgat op deze linkerhelft. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Lens 1989, 218-219 nr. 104.

Cat. nr. 878. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de rechterflank met een deel van het 
achterbeen. Breedte bij horizontale buik: 7,7 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 
83.22. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. De
binnenruimte is buisvormig met een suplementaire indruk ter hoogte van de buik. De aanzet van een 
luchtgat met een diameter van 5 à 6 mm is zichtbaar op het breukvlak, juist naast de naad, in het midden 
van de buik. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 220-221 nr. 105.

Cat. nr. 879. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterzijde van de linkerflank met de aanzet van de platte
staart en de poot. Samengesteld uit 2 fragmenten. Breedte bij horizontale rugzijde: 5,3 cm. Bewaarplaats: 
Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.52. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Fijne naad. Buisvormig lichaam. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/4). Sporen van een oranjebeige engobe bleven 
bewaard op het plat oppervlak van de staart. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Lens 1989, 239-240 nr. 114: beschrijving van het bilfragment zonder de rug. Het werd 
gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil op een diepte van -138 cm.

Cat. nr. 880. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorste deel van de rechterflank met de aanzet van de 
voorpoot. Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte bij verticale hals: 5,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.100. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 247-248 nr. 118.

Cat. nr. 881. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorste deel van de linkerflank met de aanzet van de 
voorpoot. Hoogte bij horizontaal breukvlak van de poot: 4,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.1. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 237-238 nr. 113.

Cat. nr. 882. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de borst met 3 riemen, vermoedelijk van de
linkerflank. Lengte Maximaal: 4,6 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.110. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië 
(iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 222-223 nr. 106 .

Cat. nr. 883. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de borst met de aanzet 
van de rechtervoorpoot. Boven de poot bevindt zich het breukvlak van een kleiprop die de aanhechting 
verzekerde van een tweede paard van een tweespan. Hoogte: 4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: O 84.3. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. De hechting tussen de twee paarden werd verzekerd door een kleiprop boven de
voorpoot. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 154-155 nr. 74.
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Cat. nr. 884. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: bovenste helft van de linkerachterpoot
met het breukvlak van een kleiprop erboven. Rechterpaard van een tweespan. Lengte Maximaal: 6,3 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.67. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. De hechting tussen de twee paarden werd 
verzekerd door een kleiprop gedeeltelijk hoog op het achterbeen en gedeeltelijk op de bil. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat. Bibliografie: Lens 1989, 148-149 nr. 71.

Cat. nr. 885. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel en de buik van de rechterflank. Aan de 
breuk ter hoogte van de buik bevinden zich twee lintjes in reliëf. Mogelijk zijn het riemen of versieringen
van een zadel. Breedte bij horizontale buik: 6,9 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: 
A.85.2.11. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Het luchtgat heeft een diameter van 5,5 mm en bevindt zich onderaan op de naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Lens 1989, 4-5 nr. 2: gevonden in de lichtbruine verkleuring van de afvalkuil op een diepte 
van -69.

Cat. nr. 887. Thema: paard. Bewaringstoestand: linkerflank van een paard zonder hoofd en borst. Een deel
van de manen is bewaard. Een breuk ter hoogte van de geslachtdelen doet vermoeden dat het om een 
hengst gaat. Breedte bij horizontale buik: 7,9 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 
86.2.72. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
De buisvormige holte van het lichaam gaat geleidelijk over in de hals. Er is geen luchtgat in de linkerhelft. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad tot licht schurend. Bibliografie: Lens 1989, 160-161 nr. 77: gevonden in de verstoring 
van 84-82 in kwadrant 20 op een diepte van -147.

Cat. nr. 888. Thema: paard. Bewaringstoestand: linkerflank van een paard met holle rug, samengesteld uit
2 fragmenten. De hals is breder dan die van cat. nr. 887. Geen aanduiding van de geslachtsdelen. Breedte 
bij horizontale buik: 8 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.109 en A 
86.2.L.89. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
De binnenwand is zeer regelmatig gevormd en vormt 1 grote ruimte. De wand is dun en varieert van 4 tot
6 mm. Er is geen luchtgat zichtbaar. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 8-9 nr. 4:
fragment A 86.2.L.89 werd gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 13 op een 
diepte van -162 cm.

Cat. nr. 889. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: linkerachterbil met het breukvlak van
de kleiprop die de verbinding vormde met het linker paard van een tweespan. Lengte Maximaal: 5,1 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.2. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde
en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. De wanddikte varieert van 5 tot 8 mm. De verbinding met
het tweede paard werd tot stand gebracht door een kleiprop. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 
1989, 318-319 nr. 152.

Cat. nr. 890. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de linkerkant met het achterste been en een
stuk van de bil. Lengte Maximaal: 7,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.74. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 61-62 nr. 30.

Cat. nr. 891. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de linkerkant met het achterste been en de 
bil. Lengte Maximaal: 7,8 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.9. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 307-308 nr. 147: gevonden in de lichtbruine verkleuring van de
afvalkuil.

Cat. nr. 892. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van been of staart. Hoogte: 3,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 894. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterkant van de muil. Lengte Maximaal: 2,9 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.99. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR
8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 312-313 nr. 
149: gevonden in de lichtbruine verkleuring van de afvalkuil in kwadrant 12 op een diepte van -195 cm.
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Cat. nr. 895. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van been. Hoogte: 3,5 cm. Bewaarplaats: Asse
AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 896. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: uiteinde van een juk. Lengte 
Maximaal: 2,6 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.94. Productietechniek: 
Tweespan met apart gevormd juk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 
7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 224-225 nr. 
107.

Cat. nr. 897. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterachterpoot. Lengte Maximaal: 7,3 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.21. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Oppervlak licht 
geeloranje10 YR 8/4: volledig bedekt met oranjebeige engobe. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 300-301 nr. 144: gevonden in de lichtbruine 
verkleuring van de afvalkuil in kwadrant 4 op -82 cm diepte.

Cat. nr. 898. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterachterpoot met een klein deel van de voetplaat. 
Hoogte: 5,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.62. Productietechniek: Apart
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 
1989, 105-106 nr. 52: gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 18 op een diepte 
van -143 cm.

Cat. nr. 899. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterachterpoot. Lengte Maximaal: 6,3 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.86. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 322-323, nr. 154.

Cat. nr. 900. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterachterpoot. Lengte Maximaal: 5,2 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.23. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 269-270 nr. 129.

Cat. nr. 901. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterachterpoot. Lengte Maximaal: 5,2 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.21. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Oppervlak licht 
geeloranje10 YR 8/4: volledig bedekt met oranjebeige engobe. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 300-301 nr. 144: gevonden in de lichtbruine 
verkleuring van de afvalkuil in kwadrant 5 op -137 cm diepte.

Cat. nr. 902. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterachterpoot of staart. Lengte Maximaal: 5,1 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.65. Productietechniek: Apart gevormde poten en 
staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 46-47 nr. 23: vergeleken met een ruw gevormd 
juk.
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Cat. nr. 903. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterachterpoot. Lengte Maximaal: 4,1 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.8. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/4). Hardheid: matig hard (Mohs
3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 271-272 nr. 130: gevonden in de lichtbruine 
vulling van de afvalkuil in kwadrant 12 op een diepte van -118 cm.

Cat. nr. 904. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Lengte Maximaal: 5,8 cm. Bewaarplaats: Asse
AGILAS. Inventarisnummer: A 86.3.L.4. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Lens 1989, 334-335 nr. 160: gevonden in de lichtbruine vulling I, in kwadrant 12 op een 
diepte van -95 cm.

Cat. nr. 905. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.87. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Lens 1989, 324-325 nr. 155.

Cat. nr. 906. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Hoogte: 4,9 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.70. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Lens 1989, 180-181 nr. 87.

Cat. nr. 907. Thema: paard. Bewaringstoestand: onderste deel van het rechteronderbeen met een stukje 
van het voetstuk en de afdruk van de staart ernaast. Hoogte: 3,6 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 86.2.L.59. Productietechniek: Apart gevormde voetplaat. Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 22-23 nr. 2: gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil
in kwadrant 6 op een diepte van -140.

Cat. nr. 908. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Hoogte: 4,8 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.96. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Lens 1989, 277-278 nr. 133.

Cat. nr. 909. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Hoogte: 6,1 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.95. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Lens 1989, 275-276 nr. 132.

Cat. nr. 910. Thema: paard. Bewaringstoestand: onderbeen met een hoekfragment van het voetstuk. 
Hoogte: 3,3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.76. Productietechniek: Apart 
gevormde voetplaat. Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 
10 YR 8/2). Wittere engobe op het oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Lens 1989, 65-66 nr. 32.
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Cat. nr. 911. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen met fragment van de voetplaat. Hoogte: 6,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.53. Productietechniek: Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Resten van witte laag en zwarte afzettingen op het oppervlak. Witte engobe. Zwarte
bodemafzettingen ?. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 10-11 nr.
5.

Cat. nr. 912. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen met fragment van de voetplaat. Hoogte: 6,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.83. Productietechniek: Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 14-15 nr.
7: gevonden in de verstoring van sleuf 84/2 op een diepte van -155.

Cat. nr. 913. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Hoogte: 3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.68. Productietechniek: Apart gevormde poten. Massief. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/2). Plaatselijk helder gelig bruin (Munsell 10 YR
7/6). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 176-177 nr. 85.

Cat. nr. 914. Thema: paard. Bewaringstoestand: platte staart met verticale groeven. Hoogte: 5,1 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.93. Productietechniek: Apart gevormde staart. De
groeven zijn met de hand aangebracht met een platte modeleerstaaf. De afstand tussen de groeven verschilt
van fragment tot fragment. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht bruinig grijs tot dof oranje 
(Munsell 5 YR 7/2,5). Plaatselijk dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 279-280 nr. 134.

Cat. nr. 915. Thema: paard. Bewaringstoestand: platte staart met verticale groeven. Hoogte: 5,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.7.. Productietechniek: Apart gevormde staart. 
De groeven zijn met de hand aangebracht met een platte modeleerstaaf. De afstand tussen de groeven 
verschilt van fragment tot fragment. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: bleek tot dof oranje (Munsell
7,5 YR 8,5/4). Plaatselijk licht grijs gereduceerd oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 281-282 nr. 135: gevonden in de lichtbruine verkleuring.

Cat. nr. 916. Thema: paard. Bewaringstoestand: volledige staart, samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 
6,9 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.35. Productietechniek: Apart 
gevormde staart. Verticale ribbels werden aangebracht met de losse hand, met behulp van een spatel met 
botte punt. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 6/4). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 283-284 nr. 136: gevonden in de 
lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 4 op een diepte van 129 cm.

Cat. nr. 917. Thema: paard. Bewaringstoestand: platte staart met verticale groeven. Hoogte: 5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.87. Productietechniek: Apart gevormde staart.
De groeven zijn met de hand aangebracht met een platte modeleerstaaf. De afstand tussen de groeven 
verschilt van fragment tot fragment. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 
YR 7/4). Oppervlak lichter dan de kern. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Lens 1989, 285-286 nr. 137: gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant
11 op een diepte van -164 cm.

Cat. nr. 918. Thema: paard. Bewaringstoestand: platte staart met verticale groeven. Hoogte: 4,9 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.24. Productietechniek: Apart gevormde staart.
De groeven zijn met de hand aangebracht met een platte modeleerstaaf. De afstand tussen de groeven 
verschilt van fragment tot fragment. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 32-33 nr. 16: 
gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 12 op een diepte van -126.
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Cat. nr. 919. Thema: paard. Bewaringstoestand: platte staart met verticale groeven. Hoogte: 3,4 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.25. Productietechniek: Apart gevormde staart.
De groeven zijn met de hand aangebracht met een platte modeleerstaaf. De afstand tussen de groeven 
verschilt van fragment tot fragment. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 89-90, nr. 44: 
beschreven als een tussenstuk van een juk. In werkelijkheid gaat het om een staart.

Cat. nr. 920. Thema: paard. Bewaringstoestand: bovenste deel van een staart met het breukvlak van de bil. 
Hoogte: 3,6 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.62. Productieregio: Onbekend. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Lens 1989, 34-35 nr. 17.

Cat. nr. 921. Thema: paard. Bewaringstoestand: staartfragment met gebogen profiel. Hoogte: 3,3 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.62. Productietechniek: Apart gevormde staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 42-43 nr. 21: beschreven als een jukfragment onder inv. nr.
A 83.61.

Cat. nr. 922. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: uiteinde van een juk. Hoogte: 2 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.59. Productietechniek: Tweespan met apart 
gevormd juk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 36-37 nr. 1 beschreven onder inventarisnummer
A 83.59 (= inventarisnummer van standplaat cat. nr. 932).

Cat. nr. 923. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een juk met een stuk van
de afgebroken manen. Hoogte: 2,7 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.60. 
Productietechniek: Tweespan met apart gevormd juk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 38-39 nr.
19.

Cat. nr. 924. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: klein fragment van de lippen of het 
uiteinde van een juk. Omwille van de kleine afmetingen geven wij de voorkeur aan de lippen van een 
paard. Hoogte: 1 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.63. Productietechniek: 
Tweespan met apart gevormd juk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 40-41 nr. 20.

Cat. nr. 925. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaat van een tweespan 
samengesteld uit twee fragmenten. Twee hoeven die behoren tot 2 verschillende paarden zijn nog 
aanwezig. Samengesteld uit 2 fragmenten. Lengte loodrecht op de zijde met de twee hoeven: 8,7 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.29 - A 84.2.14. Productietechniek: Apart 
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. De onderzijde draagt de negatieve afdruk
van het matje waarop de plaat werd platgedrukt. De afdruk geeft ononderbroken ribbels weer die parallel 
georiënteerd zijn. De bovenzijde draagt handpalm en vingerafdrukken. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4). Oppervlak lichter dan de kern. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 95-96 nr. 47: het grootste fragment A 85.2.29 werd gevonden in
de zwartbruine verkleuring van de afvalkuil.

Cat. nr. 926. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaat van een tweespan. Twee 
hoeven die behoren tot 2 verschillende paarden zijn nog aanwezig. Totale lengte van de zijde met de 
hoeven: 7,7 cm. Breedte: 4,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 84.23. 
Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Het 
bovenoppervlak draagt handpalm- en vingerafdrukken. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: bleek 
oranje (Munsell 5 YR 8/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 927. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaat van een tweespan. Twee 
hoeven die behoren tot 2 verschillende paarden zijn nog aanwezig. Lengte Maximaal: 7,6 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 84.2.1. Productietechniek: Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 
1989, 99-100 nr. 49.
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Cat. nr. 928. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment met bovenaan een groot breukvlak. 
Waarschijnlijk behoorde het tot een paard met per twee verbonden poten. Langste rechte zijde: 4,3 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.50. Productietechniek: Geïntegreerde poten en 
staart. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad tot licht schurend. Bibliografie: Lens 1989, 358-360 nr . 171.

Cat. nr. 929. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment met de aanzet van de staart. Lengte 
Maximaal: 8,3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.35. Productietechniek: Apart
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Handpalmafdrukken aan de onderzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 184-185 nr. 89.

Cat. nr. 930. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment met twee hoeven. Lengte Maximaal: 
6,1 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.38. Productietechniek: Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Afdrukken van parallelle ribbels aan de onderzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Oppervlak lichter dan de kern. 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 93-94 nr. 46..

Cat. nr. 931. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaat van tweespan, samengesteld
uit 2 fragmenten. Drie hoeven van twee verschillende paarden zijn bewaard. Samengesteld uit twee 
fragmenten. Zijde met de hoeven: 6,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.40. 
Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Op de 
bovenzijde lopen lange parallelle sporen van het modelleren. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4). Oppervlak licht grijs (Munsell 10 YR 8/1) over een dikte van 1 à 2 mm.
De verkleuring verloopt geleidelijk (geen deklaag). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 932. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment. Lengte Maximaal: 9,1 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.59. Productietechniek: Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Brede handpalmindruk bovenaan. Afdrukken van parallelle ribbels onderaan. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 933. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaat met één pootfragment en de afdruk van de 
andere poten en de staart. Samengesteld uit 2 fragmenten. Lengte Maximaal: 7,7 cm. Bewaarplaats: Asse
AGILAS. Inventarisnummer: A 83.33. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart 
gevormde poten en staart. De dunne poten werden in de voetplaat geprikt en vertevigd met een kleiprop. 
Voor de achterpoten en de staart was dit één grote kleiprop. Mogelijk waren de poten voorgebakken. De 
hechting in de kleiprop is zeer slecht. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: ruw. Bibliografie: Lens 1989, 388-389 nr. 185.

Cat. nr. 934. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met twee hoeven. 
Samengesteld uit 2 fragmenten. Zijde met de hoefindrukken: 5,9 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.32. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde 
poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht bruinig grijs tot grijzig bruin (Munsell 5 YR
7,5/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: ruw. Bibliografie: Lens 1989, 386-387 nr. 184.

Cat. nr. 935. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment met 1 hoef. Lengte Maximaal: 3,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.42. Productietechniek: Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Afdrukken van parallelle ribbels aan de onderzijde
(afkomstig van een getande spatel ?). Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 
7/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 263-264 nr. 
126.
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Cat. nr. 937. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van been. Hoogte: 3,3 cm. Bewaarplaats: Asse
AGILAS. Inventarisnummer: A 83.90. Productietechniek: apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Lens 1989, 330-331 nr. 158.

Cat. nr. 938. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van voorbeen. Hoogte: 3,4 cm. Bewaarplaats: 
Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.89. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Lens 1989, 328-329 nr. 157.

Cat. nr. 939. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van voorbeen. Sporen van verbranding. Hoogte: 
2,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde poten. Aangepunte onderzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3) en gedeeltelijk grijzer. 
Secundaire verbranding (?). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 940. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van voorbeen. Hoogte: 3,2 cm. Bewaarplaats: 
Asse AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 941. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Hoogte: 3,7 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.69. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Lens 1989, 178-179 nr. 86.

Cat. nr. 942. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Hoogte: 4,6 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.111. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Lens 1989, 174-175 nr. 84.

Cat. nr. 943. Thema: paard. Bewaringstoestand: klein fragment van hoef en been. Hoogte: 2,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.88. Productietechniek: Apart gevormde voetplaat.
Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 326-327 nr. 156.

Cat. nr. 944. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van voorbeen. Hoogte: 2,75 cm. Bewaarplaats: 
Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.80. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Lens 1989, 73-74 nr. 36.
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Cat. nr. 945. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van voorbeen met een stukje van de voetplaat. 
Hoogte: 3,75 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.75. Productietechniek: Apart 
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 
1989, 63-64 nr. 31.

Cat. nr. 946. Thema: paard. Bewaringstoestand: onderste helf van voorbeen. Hoogte: 3,2 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.82. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Aangepunte onderzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 77-78 nr. 38.

Cat. nr. 947. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Hoogte: 4,3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 85.2.33. Productietechniek: Apart gevormde poten. Aangepunte onderzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 16-17 nr. 8: gevonden in de zwartbruine verkleuring van 
de afvalkuil in kwadrant 13 op een diepte van -113.

Cat. nr. 948. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Hoogte: 4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.57. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Lens 1989, 18-19, nr. 9.

Cat. nr. 949. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Hoogte: 3,9 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.54. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Lens 1989, 12-13 nr. 6.

Cat. nr. 950. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterbeen. Sporen van verbranding. Hoogte: 4,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.63. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3) en gedeeltelijk grijzer. 
Secundaire verbranding (?). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 
273-274 nr. 131: gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 19 op een diepte van 
-143 cm.

Cat. nr. 951. Thema: paard. Bewaringstoestand: bovenste helft van een achterbeen. Lengte Maximaal: 4,7
cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 952. Thema: paard. Bewaringstoestand: fagment van linker achterbeen. Lengte Maximaal: 3,7 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.79. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 71-72 nr. 35.
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Cat. nr. 953. Thema: paard. Bewaringstoestand: bovenste helft van achterbeen. Lengte Maximaal: 3,25 
cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 954. Thema: paard. Bewaringstoestand: kniegewricht van achterbeen. Lengte Maximaal: 3,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.78. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 69-70 nr. 34.

Cat. nr. 955. Thema: paard. Bewaringstoestand: kniegewricht van een achterbeen. Lengte Maximaal: 2,75
cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.81. Productietechniek: Apart gevormde 
poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 75-76 nr. 37.

Cat. nr. 956. Thema: paard. Bewaringstoestand: kniegewricht van achterbeen. Lengte Maximaal: 3,2 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 957. Thema: paard. Bewaringstoestand: kniegewricht van achterbeen. Lengte Maximaal: 1,9 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 958. Thema: paard. Bewaringstoestand: bovenste helft van een achterbeen. Lengte Maximaal: 4,1
cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.77. Productietechniek: Apart gevormde 
poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 67-68 nr. 33.

Cat. nr. 959. Thema: paard. Bewaringstoestand: onderste helft van een achterbeen. Lengte Maximaal: 3,8
cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.3.L.10. Productietechniek: Apart gevormde 
poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 79-80 nr. 39: Het fragment werd gevonden in 
structuur I, kwadrant 12 op een diepte van -115.

Cat. nr. 960. Thema: paard. Bewaringstoestand: pootfragment. Lengte Maximaal: 3,5 cm. Bewaarplaats: 
Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.58. Productietechniek: apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat. Bibliografie: Lens 1989, 20-21 nr. 10.

Cat. nr. 961. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: linkerachterbil en -pootfragment van 
het rechterpaard van een tweespan. Een groot rond breukvlak bevindt zich boven het achterbeen, 
afkomstig van de kleiprop die de paarden verbond. Lengte Maximaal: 7 cm. Bewaarplaats: Asse 
AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.36. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Apart gevormde poten en staart. De verbinding met het tweede paard werd tot stand gebracht door een 
kleiprop boven het achterbeen. Vingerafdruk aan de binnenzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Inscriptie: vingerafdruk. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 156-157 nr. 75: alleen het pootfragment is hier beschreven. Het
werd gevonden in de lichtbruine verkleuring van de afvalkuil in kwadrant 4 op een diepte van -92 cm.
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Cat. nr. 962. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaat van een tweespan, 
samengesteld uit 7 fragmenten. Vier hoeven van de voorzijde zijn bewaard. Lengte van de zijde met de 
hoeven: 8 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.47 - A 83.45 - A 83.48. 
Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Lens 1989, 336-337 nr. 161, 340-341 nr. 163: fragment A 83.47 en Lens 1989, 342-3 
nr. 164: fragmenten A 83.45 en A 83.48 werden als aparte stukken besproken.

Cat. nr. 963. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment met de aanzet van een staart. Lengte 
Maximaal: 5,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.36. Productietechniek: Apart
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 
1989, 186-187 nr. 90.

Cat. nr. 964. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat. Lengte Maximaal: 3,6 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 965. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat. Lengte Maximaal: 3,8 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 966. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat. Lengte Maximaal: 4,4 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.44. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht 
geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 
1989, 267-268 nr. 128.

Cat. nr. 967. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voetplaat met een hoef. Lengte 
Maximaal: 3,9 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 84.2.6. Productietechniek: Apart
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens
1989, 97-98 nr. 48.

Cat. nr. 968. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment samengesteld uit twee fragmenten. 
Twee hoeven bleven bewaard. Lengte van de zijde met de hoeven: 4,35 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.43 - A 83.41. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart 
gevormde poten en staart. Onderaan tekent zich een afdruk af van parallelle ribbels, bovenaan van een 
handpalm. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 7/4). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 261-262 nr. 125, 265-266 nr. 127: twee 
fragmenten A 83.41 en A 83.43 beschreven als aparte stukken.

Cat. nr. 969. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voetplaat met 1 volledige hoef en het 
restant van een tweede. Het bovenoppervlak vertoont diepe groeven die aangebracht werden voor het 
bakken. Lengte van de zijde met de hoeven: 3,3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A
86.2.L.23. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 6,5/3). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 188-189 nr. 91: gevonden in de lichtbruine vulling 
van de afvalkuil in kwadrant 4 op een diepte van -129 cm.
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Cat. nr. 970. Thema: paard. Bewaringstoestand: deel van een voetplaat samengesteld uit 2 fragmenten. 
Lengte Maximaal: 5,3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.55. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Lens 1989, 24-25 nr. 12.

Cat. nr. 971. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat. Lengte Maximaal: 3 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.56. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 
26-27 nr. 13.

Cat. nr. 972. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment met het breukvlak van een staart. 
Lengte van de langste zijde: 3,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.34. 
Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Lens 1989, 182-183 nr. 88.

Cat. nr. 973. Thema: paard. Bewaringstoestand: klein fragment van voetplaat en 1 hoef. Lengte van beide
rechte zijden: 2 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.46. Productietechniek: Apart
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens
1989, 338-339 nr. 162.

Cat. nr. 974. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment. Lengte Maximaal: 4,2 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.51. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht 
geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 
1989, 360-361 nr. 172: de afgebeelde foto is die van voetplaat A 83.50.

Cat. nr. 975. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment met één hoef. Langste zijde: 2,6 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 84.2.12. Productietechniek: Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 28-29 nr.
14.

Cat. nr. 976. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment met twee hoeven. Lengte Maximaal: 
5,2 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.45. Productietechniek: Apart 
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht tot bruinig grijs (Munsell 10 YR 7,5/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Lens 1989, 30-31 nr. 15: gevonden in de lichtbtruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 12
op een diepte van -138 cm.

Cat. nr. 978. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment. Lengte Maximaal: 4,85 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 979. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment. Lengte Maximaal: 5,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 980. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment. Lengte Maximaal: 5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 981. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment. Lengte Maximaal: 5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde voetplaat. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 982. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment. Lengte Maximaal: 4,25 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde voetplaat. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 984. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment. Lengte Maximaal: 6,4 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: L.S.43. Productietechniek: apart gevormde voetplaat. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 985. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met een hoef en mogelijk het
breukvlak van een staart. Lengte Maximaal: 5,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A
86.2.L.9. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 190-191 nr. 92: gevonden in de lichtbruine verkleuring van de 
afvalkuil in kwadrant 6.

Cat. nr. 986. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met een hoef. Lengte 
Maximaal: 4,7 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.37. Productietechniek: Apart
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens
1989, 91-92 nr. 45.

Cat. nr. 987. Thema: paard. Bewaringstoestand: staartfragment. Hoogte: 3 cm. Bewaarplaats: Asse 
AGILAS. Productietechniek: apart gevormde staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Plaatselijk oppervlak licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/4): engobe of 
beschildering. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 988. Thema: paard. Bewaringstoestand: staartfragment. Hoogte: 3,1 cm. Bewaarplaats: Asse 
AGILAS. Productietechniek: apart gevormde staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.
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Cat. nr. 989. Thema: paard. Bewaringstoestand: staartfragment. Lengte Maximaal: 3 cm. Bewaarplaats: 
Asse AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 991. Thema: paard. Bewaringstoestand: staartfragment. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Asse 
AGILAS. Inventarisnummer: A 83.72. Productietechniek: Apart gevormde staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Lens 1989, 162-163 nr. 78.

Cat. nr. 992. Thema: paard. Bewaringstoestand: staart samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 6,2 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.84. Productietechniek: Apart gevormde staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 85-86 nr. 42: slechts één fragment beschreven met een hoogte 
van 3,4 cm.

Cat. nr. 994. Thema: paard. Bewaringstoestand: twee fragmenten van de rechterflank. Breedte bij 
horizontale rugzijde: 9,1 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 84.2.8. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Een 
luchtgat met een diameter van 3 mm werd geboord schuin voor de achterpoot in de rechterhelft. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 158-159 nr. 76: alleen het fragment van de romp.

Cat. nr. 995. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de linkerflank. Breedte bij horizontale 
rugzijde: 8 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.3. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. Onregelmatig ingedrukte binnenwand. Een vingerafdruk
tekent zich af aan de binnenzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Inscriptie: vingerafdruk zie 961. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Lens 1989, 320-321 nr. 153.

Cat. nr. 996. Thema: paard. Bewaringstoestand: buik en achterzijde van de linkerkant van de romp met de
aanzet van het achterbeen. Breedte bij horizontale buikzijde: 6 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 86.2.L.4. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Buisvormig lichaam met 1 vingerindruk aan de achterzijde. Onderaan op de 
naad bleef de helft van het luchtgat bewaard. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs tot licht 
geeloranje (Munsell 10 YR 8/2,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 
1989, 164-165 nr. 79.

Cat. nr. 1000. Thema: paard. Bewaringstoestand: linkerachterbil met de aanzet van de staart. Lengte 
Maximaal: 3,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.65. Productietechniek: Twee
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 1001. Thema: paard. Bewaringstoestand: linkerachterbil met de aanzet van de staart. Lengte 
Maximaal: 3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.83. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Lens 1989, 83-84 nr. 41.

Cat. nr. 1002. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterachterbil met de aanzet van de staart. Lengte 
Maximaal: 4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.91. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1003. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment met het breukvlak van het achterbeen en 
vermoedelijk het mannelijke geslachtsdeel in reliëf. Lengte Maximaal: 3 cm. Bewaarplaats: Asse 
AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde poten. Een klein luchtgat van 3 mm werd schuin geboord 
voor het achterbeen. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

78



Cat. nr. 1004. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de linkerflank met de aanzet tot de 
linkerachterpoot. Lengte Maximaal: 4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.73. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Volgens 
Lens bevindt zich een klein restant van een luchtgat op de breuk van de buik. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Lens 1989, 81-82 nr. 40: gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 4 
op een diepte van -150 cm.

Cat. nr. 1005. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank. Lengte Maximaal: 5,4 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1006. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank. Lengte Maximaal: 5,25 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1007. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank. Lengte Maximaal: 5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1008. Thema: paard. Bewaringstoestand: bilfragment met het breukvlak van het achterbeen. 
Lengte Maximaal: 3,3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde 
en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1009. Thema: paard. Bewaringstoestand: bilfragment met het breukvlak van het achterbeen. 
Hoogte bij horizontale rugzijde: 3,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 1010. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank met de aanzet tot de poot. Lengte
Maximaal: 3,2 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Het luchtgat met een diameter van 3 mm werd schuin 
geboord voor de poot. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 1011. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank. Lengte bij horizontale rug en 
buik: 3,7 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1012. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank. Lengte Maximaal: 4,7 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.55. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR
8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 166-167 nr. 80: gevonden
in de lichtbruine verkleuring van de afvalkuil in kwadrant 4 op een diepte van -142 cm.
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Cat. nr. 1013. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank. Lengte Maximaal: 3,7 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1014. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank. Lengte van de langste zijde: 3,2 
cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1015. Thema: paard. Bewaringstoestand: linkerhelft van het achterhoofd. Lengte Maximaal: 3,65
cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.18. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Uitgesculpteerd oor. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje 
(Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 
1989, 197-198 nr. 95.

Cat. nr. 1016. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterhelft van de kop. Lengte Maximaal: 2,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Het kleine 
oog is gegraveerd en de pupil is aangeduid door een gaatje. Productieregio: Onbekend. Kleur: dof 
geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 1017. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterhelft van de kop. Twee van de 3 lokken op het 
voorhoofd zijn bewaard. De middelste werd doorgesneden door de naad. Lengte Maximaal: 3,2 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.78. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Het lusvormige oor is apart aangezet en uitgesculpteerd. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Lens 1989, 210-211 nr. 101: beschreven onder inventarisnummer 85.2.18: gevonden in
de lichtbruine verkleuring van de afvalkuil..

Cat. nr. 1027. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de nek met de manen. Lengte Maximaal: 
3,3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.105. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10
YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 235-236 nr. 112.

Cat. nr. 1029. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de manen. Lengte Maximaal: 3,2 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1030. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de manen. Lengte Maximaal: 3 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1031. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment de rechterzijde van de rug en de manen. 
Breedte bij horizontale rugzijde: 4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht tot dof geeloranje 
(Munsell 7,5 YR 7,5/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.
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Cat. nr. 1032. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de manen. Lengte Maximaal: 2,8 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Breed 
gegladde naad met een snijvlak vooraan. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs tot licht geeloranje
(Munsell 10 YR 8/2,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1033. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de manen. Lengte Maximaal: 2,4 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/4). Oppervlak met licht 
geeloranje engobe (Munsell 10 YR 8/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 1034. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de rechterflank met een
breukvlak op de zijkant dat het paard verbond met een tweede paard van een tweespan. Lengte Maximaal: 
4,9 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.106. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Fijne naad. De verbinding met het tweede 
paard werd verzekerd door een kleiprop. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell
10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 255-256 nr. 122.

Cat. nr. 1035. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de romp. Lengte Maximaal: 3,4 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart.Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs
3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1038. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de linkerzijde van de borst. Een ribbel, 
mogelijk afkomstig van een losse teugel loopt in reliëf van boven naar beneden. Hoogte bij verticale hals 
3,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.102. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 
1989, 249-250 nr. 119.

Cat. nr. 1039. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank met de 
kleiprop die de verbinding verzekerde met het tweede paard van een tweespan. Lengte Maximaal: 5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.42. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. De verbinding met het tweede paard werd verzekerd door een 
kleiprop. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 241-242 nr. 115: gevonden in de lichtbruine 
vulling van de afvalkuil in kwadrant 4 op een diepte van -131 cm.

Cat. nr. 1040. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de romp met het 
breukvlak van de poot onderaan en het breukvlak van de aanhechting van een tweede paard van een 
tweespan. Lengte Maximaal: 3,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.73. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. De 
verbinding met het tweede paard werd verzekerd door een kleiprop. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Lens 1989, 152-153 nr. 73.

Cat. nr. 1041. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank. Lengte Maximaal: 3 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1042. Thema: paard. Bewaringstoestand: de rechterzijde van de borst met het breukvlak van de 
rechtervoorpoot. Lengte Maximaal: 3,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 
86.2.L.86. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs
3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 245-246 nr. 117: gevonden in de lichtbruine vulling van de 
afvalkuil in kwadrant 19 op een diepte van -154 cm.
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Cat. nr. 1043. Thema: paard. Bewaringstoestand: de rechterzijde van de borst met het breukvlak van de 
rechtervoorpoot. Lengte Maximaal: 4,2 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 
86.2.L.79. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 259-260 nr. 124: gevonden in de lichtbruine vulling 
van de afvalkuil in kwadrant 5 op een diepte van -154.

Cat. nr. 1044. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de rechterzijkant, 
vermoedelijk van een paard. De verbreding aan de bil is waarschijnlijk afkomstig van een kleiprop. Hierop
wijst het breukvlak op deze plaats. Waarschijnlijk gaat het dus om een tweespan. Lengte Maximaal: 6,1 
cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.103. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Buisvormig lichaam, ingedrukt ter hoogte van
het achterlijf. Een kleiprop ter hoogte van de bil verzekerde de verbinding met een tweede paard. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 251-252 nr. 120.

Cat. nr. 1046. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank met het breukvlak van de poot. 
Hoogte bij verticale positie van de poot: 2,8 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1047. Thema: paard. Bewaringstoestand: onderzijde van de romp. Samengesteld uit 2 fragmenten. 
Lengte Maximaal: 5,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.104. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Een groot luchtgat van 5,7 mm bevindt 
zich op de naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 253-254 nr. 121.

Cat. nr. 1048. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank. Breedte bij horizontale buikzijde:
3,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1049. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste helft van de romp, samengesteld uit 3 
fragmenten. De onderzijde ontbreekt. Breedte: 4,3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: 
A 83.28 - A 83.27. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten
en staart. Sporen van barbotine. De kleine kleipropjes op het oppervlak zijn vuiltjes die tijdens de 
droogfase en voor het bakken op het oppervlak zijn terecht gekomen. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 6/4). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: ruw. Bibliografie: 
Lens 1989, 374-375 nr. 178, 376-377 nr. 179: beschreven als twee aparte stukken. Het fragment A 83.27 
werd beschreven als linkerdeel van de borst en een deel van de romp, fragment A 83.28 als deel van de 
rechterflank en de rug.

Cat. nr. 1051. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de rechterhelft met hals, borst en manen. 
Hoogte: 5,25 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 84.2.13. Productietechniek: Twee
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Hol tot halfweg de hals. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 6/4). Hardheid: matig hard (Mohs 4). 
Oppervlak: ruw. Bibliografie: Lens 1989, 382-383 nr. 182.

Cat. nr. 1052. Thema: paard. Bewaringstoestand: borst en buik van de rechterflank, samengesteld uit 3 
fragmenten. Een breukvlak op de wand is afkomstig van het afgebroken voorbeen. Lengte Maximaal: 5,7 
cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Sporen van barbotine aan de breuk van de voorpoot. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 6/4). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: ruw.

Cat. nr. 1053. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de onderzijde van de linkerflank met de 
aanzet van de linkervoorpoot. Lengte bij horizontale buikzijde: 4,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.26. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: ruw. Bibliografie: Lens 1989, 372-373 nr. 177.
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Cat. nr. 1054. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragmentje van de rug. Hoogte bij horizontale rugzijde: 
2,2 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 6/4). Hardheid: matig hard 
(Mohs 4). Oppervlak: ruw.

Cat. nr. 1055. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragmentje van de bil. Lengte Maximaal: 2,1 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad.
Sporen van barbotine. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 6/4). Hardheid: 
matig hard (Mohs 4). Oppervlak: ruw.

Cat. nr. 1056. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de onderzijde van de romp. Breedte bij 
horizontale buikzijde: 3,5 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.29. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Een luchtgat van 3,5 mm werd geboord op
de naad. Sporen van barbotine. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 6/4). 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: ruw. Bibliografie: Lens 1989, 378-379 nr. 180.

Cat. nr. 1061. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van een voetplaat met één 
hoef. Lengte Maximaal: 4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.31. 
Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: ruw. 
Bibliografie: Lens 1989, 384-385 nr. 183.

Cat. nr. 1062. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van een voetplaat met één 
hoef. Lengte Maximaal: 4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.36. 
Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: ruw. 
Bibliografie: Lens 1989, 390-391 nr. 186: gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant
4 op een diepte van -131 cm.

Cat. nr. 1063. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van voorbeen. Hoogte: 2,2 cm. Bewaarplaats: 
Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.30. Productietechniek: Apart gevormde poten. Massief. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 4). 
Oppervlak: ruw. Bibliografie: Lens 1989, 380-381 nr. 181.

Cat. nr. 1064. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de staart. Hoogte: 2,9 cm. Bewaarplaats: 
Asse AGILAS. Productietechniek: Apart gevormde staart. Massief. Het lepelvormige gedeelte vormt de 
aanhechting aan de romp. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 7/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: ruw.

Cat. nr. 1067. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de voetplaat. Langste rechte zijde: 2,5 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1110. Thema: paard. Bewaringstoestand: linkerzijde en een deel van de rechterzijde van een 
paardenkop. De oren en manen zijn afgebroken. Hoogte: 3,6 cm. Bewaarplaats: Asse Agilas. 
Inventarisnummer: A 86.2.7. Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Lens 1989, 52-53 nr. 26: gevonden in de zwartbruine vulling van de afvalkuil in kwadrant 7
op een diepte van -119 cm. Foto: Lens 1989.
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Cat. nr. 1111. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterhelft van de romp. De staart, de voorpoot, hoofd 
en een deel van het achterbeen ontbreken. De geslachtdelen van een hengst zijn zichtbaar. Breedte: 8,6 cm. 
Bewaarplaats: Asse Agilas . Inventarisnummer: A 86.3.Z.66. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Oppervlak: 
ruw. Bibliografie: Lens 1989, 56-57 nr. 28: gevonden in structuur 2 in kwadrant 21 op een diepte van -142
cm. Foto: Lens 1989.

Cat. nr. 1112. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaatfragment. Langste rechte zijde: 4,2 cm. 
Bewaarplaats: Asse Agilas. Inventarisnummer: A 83.40. Productietechniek: apart gevormde voetplaat. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4). Oppervlak licht grijs (Munsell 
10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1113. Thema: paard. Bewaringstoestand: hoofd van paard met horizontaal georiënteerd 
amandelvormig oog. Lengte Maximaal: 5,4 cm. Bewaarplaats: Asse Agilas. Inventarisnummer: A 83.17. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. De muil is secundair 
gegraveerd. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Het blinkende 
donkere oppervlak is vermoedelijk gepolijst. In de groeven is het oppervlak iets lichter en mat. Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 195 nr. 94.

Cat. nr. 1151. Thema: paard. Bewaringstoestand: klein fragment van paardenromp. Inventarisnummer: 
L/S/44. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië 
(petrografie). Kleur: oranje tot helder bruin (Munsell 2,5 YR 5,5/6). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: licht schurend.

Cat. nr. 1152. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de manen: chemische analyse (rode 
inclusies en verfsporen). Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: 
Centraal-Gallië (petrografie en XRF). Kleur: bleek tot dof oranje (Munsell 5 YR 7,5/4). Oppervlak met 
resten van oranjebeige engobe. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 840. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: armfragment, mogelijk van de voorzijde van de 
omhooggeplooide rechterarm van Venus. Hoogte: 1,8 cm. Breedte: 1,8 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.13. Productieregio: Onbekend. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 
8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 119-120 nr. 58.

Cat. nr. 1058. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment. Lengte Maximaal: 4 cm. Bewaarplaats: 
Asse AGILAS. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, blinkend.

Cat. nr. 1059. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van een rechthoekig voetstuk. Breedte: 2,6
cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Productietechniek: enkele groefjes versieren de bovenrand die in reliëf
uitsteekt. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2), plaatstelijk grijzer. 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1150. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: klein fragment gebruikt voor petrografie en 
chemische analyse geen inventarisnummer. Productieregio: Centraal-Gallië (petrografie). Kleur: helder 
bruin (Munsell 2,5 YR 5/6). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: licht schurend.

Cat. nr. 846. Thema: man. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte van de voorzijde: 3,8 cm. Hoogte van de 
keerzijde: 4,2 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 86.2.L.54. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Het hoofd is diep hol in beide vormhelften. De hals 
vertoont alleen in de voorste helft een buisvormige uitholling. De keerzijde van de hals is binnenin vlak. 
De enige retouche is een insnijding boven het linker- en het rechteroor. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Lens 1989, 349-350, nr. 167: gevonden in de lichtbruine vulling van de afvalkuil op een 
diepte van -144 cm in kwadrant 11.

Cat. nr. 836. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: achterhoofd. Hoogte: 2,9 cm. Bewaarplaats: Asse 
AGILAS. Inventarisnummer: A 85.2.6. Vondstspecificatie: gevonden in de zwartbruine verkleuring in 
kwadrant 7. Fijne naad. Eén vingerindruk aan de binnenzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht
grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 
112-113 nr. 55.

Cat. nr. 1057. Thema: vogel. Bewaringstoestand: fragment van de rechtervleugel en de overgang naar het
voetstuk. Hoogte: 2,45 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 83.97. 
Productietechniek: apart gevormd voetstuk. Een luchtgat met een diameter van 2,5 mm werd geboord aan
de onderzijde, dwars door het verdwenen voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht tot dof 
geeloranje (Munsell 7,5 YR 7,5/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 
1989, 287-288 nr. 138: het fragment wordt beschreven als een fragment van de romp van een paard, 
bedekt met een zadeldoek.
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Perceel F 905 p10

Soort vindplaats: constructiesporen, twee fasen, temenos (?). Datering: 0(?) - 50/69 en  50/69-150/200 n.C.

Vanaf 1981 tot 1987 werden door de VZW Agilas opgravingen verricht op perceel 905 p10 (Geubels 1987, 45-56, fig. 11 en
13; Ascania 31, 1988, 67 (P. Geubels)). De grondsporen die hierbij werden gevonden, liggen op minder dan 10 m ten westen
van het depot met de paardenstatuetten. Bij een verhuizing van het opgravingsdepot is de context van de meeste voorwerpen
uit de opgravingen verloren gegaan.

Van 1981 tot 1985 werden in totaal 13 kleine sleuven gegraven, die min of meer op elkaar aansloten en zo één rechthoekig
vlak vormden van ca. 6,5 op 25 m. Uit een eerste fase werden 8 paalgaten opgetekend met een bleekgrijze vulling. De 
oriëntatie van de 5 gealigneerde palen P4 tot P8 is anders dan die van de latere uitbraaksporen die de paalsporen oversnijden.
Zij zijn daarom ouder dan alle andere sporen (Geubels 1987,53, 56, 54). Tot een tweede fase behoren in essentie drie
langwerpige sporen S1, S3 en S9 met een noordoost - zuidwest oriëntatie, en met haaks daarop spoor S7. Het langste spoor
S3, kon vanaf de hoek met S7, gevolgd worden over een afstand van 21 m in zuidwestelijke richting, waar het plots stopt.
Ook het spoor S9, dat ongeveer 3 m van S3 verwijderd is, stopt op dezelfde hoogte. De sporen werden geïnterpreteerd als 
uitbraaksporen van muren (Geubels 1987, 51-53 (S3 en S7), 55-56 (S9)). Dit zou blijken uit de U-vormige doorsnede van
S3, de aanwezigheid van concentraties onbewerkte Lediaanstenen zowel in S3 als in S9 en de gelijke diepte van S3 en S9. 
De opgraving is echter te kleinschalig om een grondplan van een eventueel gebouw te onderscheiden. Opmerkelijke 
vondsten in spoor S3 zijn een ring in bergkristal met de voorstelling van de god Bonus Eventus en een ketting van loden
zonnewieltjes. In spoor S9 bevond zich een fragment van een terracottastatuette met de voorstelling van een nutrix cat. nr. 
841.

In 1986 en 1987 werden door Agilas aansluitend op de noordoostzijde van de vorige sleuven, nieuwe sleuven gegraven: 
sleuven 86/1 en 87/1 (Geubels 1987, 48; Ascania 31, 1988, 67-69 (P. Geubels)). Hierbij werd een oppervlakte van 6 op 10 m
onderzocht. De grondsporen vertoonden ook hier twee fasen.
Uit de oudste fase werd een smalle, langwerpige vergraving opgetekend, met een gemiddelde diepte van 120 cm onder het 
maaivlak. Bovenaan bestond de vulling uit een zwart bruine leemlaag, terwijl het onderste deel van de vulling eerder zandig
was en grijs. Het materiaal omvatte o.a. Zuid-Gallische scherven van terra sigillata Drag. 29, Drag. 24/25, Drag. 15/17, Drag.
18, Ritterling 12, verder gevernist aardewerk met bladmotieven in barbotine, terra nigra borden Holwerda 81a, drie 
bovendraadse spiraalfibulae, waarvan 2 knikfibulae Almgren 19. De vulling is dus zeker voor-Flavisch met de nadruk op de
eerste helft van de eerste eeuw (Ascania 31, 1988, 69 (P. Geubels)). Verder werden op deze plaats een 25-tal rechthoekige
paalsporen gevonden waarin tot nog toe geen structuur kon worden herkend. De afwezigheid van archaeologica maakt de
datering moeilijk, maar door oversnijdingen met de andere structuren, blijkt dat zij tot een oudere fase behoren.
Vermoedelijk kunnen deze sporen in verband worden gebracht met de oudere fase met paalsporen, opgegraven tussen 1981 
en 1985.
Tot een tweede en jongere fase, behoren twee ovale afvalkuilen. De rijke vulling kan worden gedateerd op de overgang van
de eerste naar de tweede eeuw en in de eerste helft van de tweede eeuw (Ascania 31, 1988, 69 (P. Geubels)). Zij komen
bijgevolg chronologisch overeen met de tweede fase uit de opgravingen van 1981 tot 1985.

Tegelijkertijd werden in het kader van een B.T.K.-project door Thierry de Clippele de sleuven B 86/1 en B 87/1 gegraven, 
eveneens voor rekening van de v.z.w. Agilas ((Geubels 1987, 48). In sleuf B 86/1 werd het hoofdje nr. 842 gevonden in
kwadrant 3 op een diepte van 50 cm onder het maaiveld en 30 cm boven de moederbodem (Lens 1989, 16). Een eventuele
structuur kon niet worden herkend. Verdere gegevens over deze opgraving zijn niet bekend.

Omwille van het typisch karakter van het depot met de terracotta’s op minder dan 10 m afstand van de sporen S3 en S9 en
omwille van de uitzonderlijke vondsten met religieus karakter in de uitbraaksporen, zoals het fragment van het nutrixbeeldje
en de loden zonnewieltjes, is het niet uitgesloten dat de grondsporen S3 en S9, behoren tot de afbakening van een fanum. 
Uiteraard kunnen alleen verdere opgravingen hierover klaarheid brengen. De weinig systematische opgravingen, de
kleinschaligheid van het onderzoek en de onoordeelkundige bewaring van de vondsten, laten op dit ogenblik alleen toe een 
hypothese hieromtrent naar voor te brengen.

Context 9: Sleuf 85/1, uitbraakspoor S9

Context 9 vormt een langgerekt grondspoor dat over een lengte van 13,5 m gevolgd werd. De vorm van de primaire 
muurgreppel, ingegraven tot ca. -100 cm, was slechts af en toe zichtbaar. Hier en daar lagen nog concentraties van 
kalkzandstenen. In oostelijke richting werd het spoor niet verder gevolgd. In westelijke richting vormt het een rechte 
hoek met grondspoor K11, bij de opgraving geïnterpreteerd als een afvalkuil, maar mogelijk het vervolg van het 
muurspoor. De vulling van het uitbraakspoor bestond uit donkerbruine leemgrond gemengd met veel organisch
materiaal en archaeologica, waarvan het zwaartepunt in de Flavische periode ligt (Geubels 1987, 55). Afgezien van een
munt van Augustus, dateren de meeste voorwerpen uit de tweede helft van de eerste eeuw: een as van Augustus en een
dupondius van Nero, een scharnierfibula met ongedeelde beugel, twee scharnierfibulae met gedeelde beugel, een
spiraalfibula type Almgren 16 (Domitianus-Hadrianus), een fragment van een Zuid-Gallische terra sigillata kom Drag.
29 (Vespasianus-Domitianus), een bord in Pompejaans rood Blicquy 4 (Flavisch en eerste helft tweede eeuw) en een
randfragment van een gebronsde kraagkom (Geubels 1987,180 Pl. XLVII,2: Stuart 22: Id - IIa; Gose 241: Id).
Dit beeld is schijnbaar verschillend van dat van spoor S3, dat nochtans duidelijk met spoor S9 in verband staat (zie
vindplaatsen). Wanneer wij een vroege spiraalfibula uit de eerste helft van de eerste eeuw buiten beschouwing laten,
vormen de archaeologica in de vulling van S3 een continue reeks van de tweede helft van de eerste eeuw minstens tot
het einde van het eerste kwart van de tweede eeuw (Geubels 1987, 52: zie onder andere een deukbeker in gevernist 
aardewerk (Geubels 1987,170 Pl. XXXIII,1: Stuart 4: 120-200; Vanvinckenroye 1991, vorm 189: Hadrianus-Antoninus
Pius). Voor de datering moet echter rekening gehouden worden met een dubbele moeilijkheid die voortvloeit uit de
gebrekkige opgravingsmethode. Ten eerste komen alleen de mooie voorwerpen in aanmerking, vermits alleen voor de 
bijzondere archaeologica de vindplaats werd opgetekend. Dit zou het hiaat kunnen verklaren in de chronologische reeks
van de voorwerpen uit spoor S9. Ten tweede laat de opgravingsmethode niet toe, uit te maken of de voorwerpen dateren

Datering: 50/69-125/200 n.C.
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uit de aanlegfase van de muur of uit de uitbraakfase. Dit verklaart mogelijk de twee voorwerpen uit de eerste helft van 
de eerste eeuw. De gelijke diepte en het parallel verloop van de sporen S3 en S9 zijn argumenten voor een gelijktijdige
aanleg van beide sporen. Vermits een oudere bezettingsfase, vermoedelijk uit de voor-Flavische periode, voorafgaat aan
deze grondsporen, kan de aanleg mogelijk kort na het midden van de eerste eeuw worden gesitueerd. Hoewel
chronologisch de meeste voorwerpen in de vulling van sporen S3 en S9 dateren uit de tweede helft van de eerste eeuw 
en het begin van de tweede eeuw, biedt de deukbeker uit S3 een terminus post quem voor de uitbraak. Wij kunnen er 
dus van uitgaan dat ook de uitbraak voor beide sporen in dezelfde periode plaats greep na het eerste kwart van de
tweede eeuw. De sporen werden vervolgens opgevuld met afval uit de voorbije bezettingsfase van de site, die liep van
de tweede helft van de eerste eeuw, minstens tot het einde van het tweede kwart van de tweede eeuw.

Cat. nr. 841. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: fragment van de zetel. Hoogte: 2,7 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 85.43. Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). 
Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Geubels 1987, 215 pl. CVI,2; Lens 1989, 48-49 nr. 24.

Context 10: Sleuf B 86/1, kwadrant 3

In sleuf B 86/1 werd het hoofdje cat. nr. 842 gevonden in kwadrant 3 op een diepte van 50 cm onder het maaiveld en 30
cm boven de moederbodem (Lens 1989, 16). Een eventuele structuur kon niet worden herkend.

Cat. nr. 842. Thema: karikatuur. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 4,8 cm. Breedte: 3,8 cm. 
Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: B 86.1.23. Vondstspecificatie: losse vondst sleuf B 
86/1. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Hoofd apart aangezet op het lichaam. Het
hoofd is zo sterk geretoucheerd dat het verloop van de naad niet reconstrueerbaar is en dat alleen de 
algemene vorm aan de mal is toe te schrijven. De meeste kenmerken werden secundair gegraveerd zoals 
de haren, 2 lange rimpels op het voorhoofd, 2 verticale groeven links en rechts op de kaak, een diepe groef
boven en onder de onderlip en de omranding van de ogen. Kleine gaatjes duiden de pupillen aan. De 
neusvleugels werden omhooggeduwd. De oren werden apart aangezet en daarna uitgesculpteerd. Een rond
gat van ruim 5 mm, geboord in de hals, verzekerde de luchtcirculatie tijdens het bakken. Apart 
aangesmeerde klei in de nek, vooral aan de rechterkant bewaard wijst erop dat het hoofd apart op het 
lichaam werd gezet. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 16, 346-348 nr. 166.

Ben-Ahin

Te Ben-Ahin werden in en bij de grotte du Trou Mantot, munten en vaatwerk gevonden uit de Hoge Keizertijd. De site is gelegen
onmiddellijk ten zuiden van de Maas, op ongeveer 10 km ten zuidwesten van Amay en Ombret.
In de omgeving werden op verschillende plaatsen sporen uit de Romeinse periode gesignaleerd (Defize-Lejeune 1964, 12-13; 
BIAL 29, 1900, 1-20 (L. Renard)). In het gehucht Lovegnée werden in 1874, grondvesten opgegraven van een industrieel 
ijzerverwerkend site uit de Romeinse periode (Ben-Ahin: De Maeyer 1940, 129-132). Men vond er de resten van een gebouw, met
een kelder gevuld met ijzerslakken. Bij het gebouw bevond zich een waterput en vier in de grond gemetste ovens, eveneens 
gevuld met ijzerslakken. Twee van de ovens waren aangebouwd tegen het muurwerk van de kelder en de woning. Bij de vondsten
horen fragmenten van smeltkroezen, met versinterde ijzerslakken. Archaeologica dateren voornamelijk uit tweede en derde eeuw.
Verder werden grondvesten en midden-Romeins vaatwerk gevonden op de plaats sur les Heids, Romeinse gebouwensporen in het
gehucht Solières en drie tumuli uit het midden van de tweede eeuw in het Bois de Gives bij het gehucht Gives (Van Doorselaer
1964, 100).

Gemeente: Ben-Ahin. Fusie: Huy. Luik, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: verspreide landelijke bewoning, industrie en begraving.

Grotte du Trou Mantot

Soort vindplaats: grot.

In 1888 werden door M. De Puydt en M. Lohest, sondages verricht op het terras van de grotte du Trou Mantot (BIAL 29, 
1900, 17 (L. Renard): schrijfwijze grotte du Trou Manteau; De Maeyer 1940, 132). Op een diepte van ongeveer 1 meter 
werden fragmenten in terra sigillata gevonden (BIAL 27, 1898, XXVII: Drie scherven in terra sigillata en grijs aardewerk
werden geschonken aan het museum Liège MC. Schrijfwijze Trou Manto, hier gesitueerd in het gehucht Lovegnée). Later
werden op dezelfde plaats nog scherven gevonden van terra sigillata en gewoon aardewerk uit de Romeinse periode.
Tussen 1888 en 1900 werd de vindplaats ook onderzocht door F. en C. de Looz. In de grot werden volgens de aantekeningen
van beide onderzoekers, naast enkele neolithische voorwerpen, een groot aantal vondsten verricht uit de Gallo-Romeinse
periode (BIAL 29, 1900, 18 en nt. 1 (L. Renard)). Men vond er munten van Nero en Hadrianus, bronzen fibulae, aardewerk,
handvatten van glazen flesjes, benen naalden, een lamp in grijze pasta, ijzerresten en een statuette in terracotta. De
voorstelling werd niet gespecifieerd. De bewaarplaats is onbekend. Een benen naald werd door G. de Looz aan het museum
Liège MC geschonken.

Context 11: onbekend

Bernissart La Grande Curette

Gemeente: Bernissart. Fusie: Bernissart. Henegouwen, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: bewoningssporen, agrarisch.
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Op de plaats met het toponiem La Grande Curette werden voorwerpen gevonden uit de Gallo-Romeinse periode. M. Lesenne 
signaleert onder andere tegulae, maalstenen en keramiek waaronder een terracottabeeldje (Lesenne 1985, 18).

onbekend

Context 12: onbekend

Beveren Singelberg

Bij de middeleeuwse grachten van de motte, gelegen aan het einde van de Kasteeldreef te Beveren, werd door M. Dewulf een
statuette gevonden dat foutief aan de Gallo-Romeinse periode werd toegeschreven. Het betreft een middeleeuws terracottabeeldje
van een jongen met naakt bovenlichaam die een duif op de borst gedrukt houdt, dat foutief werd geïnterpreteerd als een 
uitzonderlijke Gallo-Romeinse voorstelling van Venus (Dewulf 1967,123 ; info. H. Thoen).

Gemeente: Beveren (-Waas). Fusie: Beveren. Oost-Vlaanderen, B.

foutieve vondstmelding

Context 13: foutieve vondstmelding

Beveren Tomberg

De site is gelegen op de rechteroever van de Leie, op de noordwestelijke helling van een dekzandrug ten noordoosten van 

Harelbeke. De plaats met het toponiem Tomberg situeert zich tussen de Grote en de Kleine Heerweg (Rogge en Van Doorselaer 
1976: voor andere vondsten in Beveren p. 353). De vondsten zijn gespreid over een oppervlakte van ongeveer 8,5 ha. Een beperkt
noodonderzoek had plaats in 1972 en 1973 op het verkaveld terrein, perceel A 317. In twee sleuven werden grondsporen
gevonden in de vorm van een brandvlek, een paalgat, mogelijk 2 paalkuilen en 13 grote tot middelgrote kuilen. De regelmatige
aanwezigheid van tegulae en imbrices en de grote hoeveelheid gebruiksaardewerk wijzen op een woonsite. Lokale siderurgie
blijkt uit de aanwezigheid van ijzerslakken, moeraserts, technisch vaatwerk en verbrande kalkstenen, vermoedelijk gebruikt als 
toeslag bij de ijzerwinning (Rogge en Van Doorselaer 1976, 390-392: ook in context h 44). Opvallend is ook het aardewerk in
ijzertijdtraditie vooral in de Flavische contexten (o.a. de archeologische laag in h 44). De vroegste vondsten dateren uit de
Flavische periode, de meerderheid uit de tweede eeuw en enkele losse vondsten klimmen op tot in de derde eeuw (Rogge en Van
Doorselaer 1976, 393 en nt. 26).

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Beveren (-op-de-Leie). Fusie: Waregem. West-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Menapiorum.

Soort site: bewoning, metallurgie, Leie. Datering: 69 - 225 (?) n.C.

Perceel A 317, Bouwput h 44 (1972)

Soort vindplaats: bewoning.

In 1972 werd de bouwput van huis nr. 44 opgegraven door de Streekvereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in 
Zuid-West-Vlaanderen (sinds 1974 VOBOW)(Rogge en Van Doorselaer 1976, 354-355). Aansluitend werd in 1973 sleuf B
gegraven (Rogge en Van Doorselaer 1976, 355 fig. 2, 356 fig. 3: situatieplannen met de vindplaats aangeduid met letter B).

Context 14: occupatielaag

Bij het onderzoek van de bouwput h 44 werd het fragment nr. 1131 gevonden. De archeologische laag wordt op deze
plaats geïnterpreteerd als een Flavische context (Rogge en Van Doorselaer 1976, 393). Naast aardewerk in 
ijzertijdtraditie wijst de terra sigillata op een vroege datering. Zo werden verschillende versierde scherven gevonden,
behorend tot Drag. 29, afkomstig uit La Graufesenque in de periode Vespasianus-Domitianus. De onversierde scherven
behoren tot Drag. 27, 15/17, 18 en 36, allen in Zuid-Gallische techniek. Er werden resten gevonden van metallurgie.

Soort context: metallurgie. Datering: 69-96 n.C.

Serie 719. Datering met iconografie: 14-250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette.

Cat. nr. 1131 (719). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. 
Bewaringstoestand: fragment van de borst. Inventarisnummer: B.L. 72/h 44. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde voorpoten. Rond luchtgat onder de rechtervoorpoot. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: Rogge en Van Doorselaer 1976, 387 fig. 18. Foto: Rogge 
en Van Doorselaer 1976.

Bléharies/Hollain

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Bléharies, Hollain. Fusie: Brunehaut. Henegouwen, B.
Civitas: civitas Menapiorum, grens met civitas Nerviorum.

Soort site: baanvicus, Tournai-Bavay, grens, Schelde, metallurgie, grafveld, reorganisatie na eind tweede eeuw. Datering: 40 - 
275/410 n.C.
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De site strekt zich uit over Bléharies en Hollain, twee deelgemeenten van Brunehaut. Het is gelegen op de linkeroever van de 
Schelde, dicht bij het grenspunt van de civitas Menapiorum, de civitas Nerviorum en de civitas Atrebatum (Amand 1962, 114). De
sporen spreiden zich uit over een lengte van ongeveer 800 m, aan de oostzijde van het tracé van de Romeinse weg Tournai-Bavay,
tussen de megaliet, gekend onder de naam le Pierre Brunehaut en de plaats waar de Romeinse weg het dichtst de Schelde nadert 
(Delerive 1971, 59 fig. 1, 60 fig. 2).
Opgravingen werden verricht door leden van de STGPA tussen 1950 en 1990. De campagnes waren zeer kleinschalig en
versnipperd, wat het schetsen van de chronologische evolutie en de algemene karakterisering sterkt bemoeilijkt. Tot nog toe
werden drie zones van de nederzetting onderzocht. Een eerste noordelijke gebouwenzone is gelegen op het grondgebied van
Hollain, percelen C 166 tot C 170. Op een oppervlakte van één hectare vond men er drie hypocausten, muurresten van gebouwen,
afvalkuilen en een waterput (Amand 1962, 108-112; Archeologie 1966, 65-67, fig. 5: plan (H. Delerive); Delerive 1971, 61-62;
Delerive en Simon 1990: overzichtsplan p.100 Pl. I). Fibulae van het Aucissa-type, uit de vulling van één van de afvalkuilen,
geven een aanduiding voor een mogelijke voor-Flavische aanvang van de bewoning (Archeologie 1966, 67 (H. Delerive)). Het 
meest zuidelijke gebouwencomplex met hypocaust werd opgegeven op het einde van de tweede eeuw. De vulling van de waterput
toont aan dat de zone minstens bewoond bleef tot het einde van de derde eeuw.
Een tweede centrale sporenconcentratie ligt ca. 300 m zuidelijker op het grondgebied van Bléharies (Delerive 1971, 62-63). Een 
gebied van ongeveer 3 ha ligt hier bezaaid met nederzettingsafval. In 1953 werd een rechthoekig gebouw, in vakwerk en met
aangestampte vloer, opgegraven (Amand 1962, 112). In 1960 werd een lange ondiepe vergraving onderzocht, die volledig was 
opgevuld met gebouwenresten en archaeologica van het midden van de eerste tot in de derde eeuw.
Een derde zuidelijke zone, gelegen op 300 m ten zuiden van de centrale sporenconcentratie, heeft een uitgesproken artisanaal
karakter. Hier werden verschillende kuilen aangetroffen met een grote hoeveelheid ijzerslakken in associatie met terra sigillata uit
Zuid-Gallië en Argonne (Delerive 1971, 63: het ijzergehalte van de slakken bedraagt nog 56 %).
Minder dan 100 m ten noordoosten van de centrale zone, werd in 1972, op de percelen A 309 en A 476, een begraafplaats ontdekt
van het einde van de tweede tot het einde van de derde eeuw (Archeologie 1971, 34 (H. Delerive): vermeldt foutief graven van de
eerste tot de derde eeuw; PP 37, 1978, 166-192 (H. Delerive)). Bij het noodonderzoek konden 11 graven worden gered. Een
waterput, onmiddellijk ten zuiden van deze begraafplaats, duidt erop dat ook hier in de onmiddellijke nabijheid bewoning was.

Algemeen kunnen wij stellen dat de aanvang van de site zich situeert rond het midden van de eerste eeuw, met een hoogtepunt in 
tweede en derde eeuw. Een mogelijke vierde-eeuwse herbezetting is slechts zwak gedocumenteerd (zie contexten). De
chronologische afbakening van het grafveld, duidt op een reorganisatie na het einde van de tweede eeuw. De ligging en 
uitgestrektheid van de sporen, doen vermoeden dat te Bléharies een baanvicus bestond, hoewel sommige auteurs een grote villa
niet uitsluiten (Delerive en Simon 1990,143 (C. Simon).

Centrale zone, Bléharies perceel A 288

Soort vindplaats: bewoning.

De centrale zone is gelegen op 200 m ten westen van het hypothetische tracé van de Romeinse weg Bavay-Doornik, en 
wordt aan de zuidzijde begrensd door de beek de Zelvas (Delerive 1975, 47, plan p. 46 fig. 1). De belangrijkste structuur is 
een oost-west verlopende gracht met een lengte van 65 m en een rijke archeologische inhoud (zie contexten). Oorspronkelijk
vormde het oostelijk einde van de gracht het hoogste punt, vanwaar het terrein zacht hellend afdaalde in westelijke,
oostelijke en zuidelijke richting (Delerive 1975, 68).
Vijftien meter ten zuiden van de gracht werd een gebouw ontdekt van 20 op 8 m, vermoedelijk in vakwerk, met een annex in
het zuiden (Amand 1962, 112; Delerive 1975, 59-61). Het gebouw had droge funderingen met zandsteenkeien. In de
funderingen werden fragmenten gevonden van Triers aardewerk. De funderingen sneden een eerste-eeuws depot met een 
homogene vulling, waarvan het zwaartepunt lag in de Claudische periode (Delerive 1975, fig. 13-15). Er kan echter geen 
continuïteit met het gebouw worden aangetoond.
Een derde gebouw werd gedeeltelijk opgegraven bij beperkte campagnes in 1953 en 1973 (Delerive 1975, 65-67). Van het
gebouw werd een hoek teruggevonden met een bewaarde opstand van 1m, uitgevoerd in een regelmatig verband van blauwe
steen aan de binnenzijde. Mogelijk gaat het om de resten van een kelder met een buitenoppervlakte van ca. 6,5 op 5 m . 
Binnen in de ruimte bevond zich een massa dakpannen, boven op een drie cm dikke brandlaag op de bodem. Op de stukken
wandpleister waren nog sporen van beschildering bewaard. De funderingen vertoonden drie verschillende bouwfasen. Het 
aardewerk, gevonden in de brandlaag dateert de vernieling in de derde eeuw (Amand 1962, 112: late vorm Drag. 45; 
Delerive 1975, 67).

Context 15: Lange gracht 1960-1967

Tussen 1960 en 1967 werd een gracht opgegraven met een oost-west verloop en een lengte van 65 m. Voor het grootste
deel kende de gracht een regelmatig verloop met een constante breedte van ca. 1,6 m en een diepte van ca. 1 m onder 
het huidige loopniveau (Delerive 1975, 47-48 Fig. 2: plan en profiel). De gracht lijkt niet lang gebruikt te zijn. Er 
werden geen natuurlijke bezinkingslagen of zandafzettingen waargenomen. Een drainagefunctie lijkt daarom
uitgesloten. Op de licht komvormige bodem bevonden zich dikke pakketten houtskool of grijzere zandlagen. Geen
enkele stratificatie kon worden opgetekend, met uitzondering van het westelijk uiteinde dat schijnt uit te monden in een
oud moeras of ven (Delerive 1975, 68: de laatste profielen gingen verloren in een zwart slip dat zeer snel verzadigd was
van water). De opvulling schijnt in één keer te zijn gebeurd, met puin van de naburige gebouwen (Delerive 1975, 49:
volgens Delerive gebeurde dit bij het in cultuur brengen van de grond. Er werden echter geen post-Romeinse vondsten
gedaan, zodat het ruimen van het puin nog binnen de Romeinse periode gesitueerd moet worden). Lange loodrechte 
sleuven die een hypothese van militaire gracht of tempelzone moesten onderzoeken, leverden niets op. De laatste 10 m 
in westelijke richting kende de gracht een minder regelmatig verloop. Over een lengte van ongeveer 5 m verbreedt de
gracht geleidelijk in beide richtingen tot een breedte van 3,2 m, waarna zij terug versmalt om enkele meter verder op te
lossen in het moerassig milieu. Het is precies in de bredere zone van de gracht dat de meerderheid van de archaeologica
werd gevonden. Toevallig werd precies op deze plaats in 1960 de eerste sondage verricht. Delerive brengt in zijn 
eindverslag alle voorwerpen onder in de context “Le long fosse 1960-1967”, zonder verdere specificatie (Delerive
1975, 47-59). Aan de hand van het eerste verslag van Amand in 1962 is het echter toch mogelijk een beeld te krijgen 
van de initiële westelijke vondstconcentratie en zo een onderscheid te maken met de rest van de grachtvulling (Amand

Datering: 50/150-275 n.C.
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1962, 112-114). In dit voorlopige verslag ging Amand er vanuit dat men met een afvalkuil te maken had “un vaste 
dépotoire de forme allongée dont la surface était couverte de tuiles: tegulae et imbrices. Une trentaine d’imbrices 
entières ont été récoltées au-dessus de la surface fouillée à ce jour. D’une profondeur de 40 centimètres, ce dépotoir
renferme de nombreux tessons...” (Amand 1962, 112 en nt. 3).
Het geheel van de vondsten van de gracht omvat volgens het verslag van Delerive (Delerive 1975, 50-59) naast 
verschillende terracottafragmenten, een munt van Antoninus Pius (Faustina I, Rome 147/161) en van Marcus Aurelius 
(Rome 164/165); enkele fragmenten van glazen vaatwerk; enkele bronzen voorwerpen, waaronder een Nauheim fibula
van het type Camulodunum 7 (Delerive 1975, 51 fig. 4); terra sigillata (Delerive 1975, 51) Drag. 37 (Lezoux, tweede 
eeuw), Drag. 33 ([Prop]era[tus], Rheinzabern 150-210 ?), verschillende leeuwentuiten van Drag. 45, en twee scherven
met radstempelversiering uit Argonne Unverzagt 158 (Chenet 1941: vierde eeuw, niet afgebeeld) en Unverzagt 11 (niet
afgebeeld); in grijs aardewerk: Holwerda type 27a, Howardries 11 (Delerive 1975, 52 fig. 5), Howardries 27, Gose type
290, Gose type 240 (fig. 5), Howardries 25; in rood aardewerk een kruikamfoor met gecanneleerde buik, vergelijkbaar
met Vanvinckenroye type 447, gedateerd eind tweede en eerste derde van derde eeuw (Delerive 1975, 52 fig. 5);
mortaria, hoofdzakelijk uit de tweede eeuw (Delerive 1975, 56 fig. 8: 13 randprofielen); gebronsd aardewerk; 
Pompejaans rood Blicquy 4b en 5; een Trierse deukbeker in rode pasta Gose type 207 (Trier, derde eeuw; Delerive 
1975, 52 fig. 5); zwart gevernist aardewerk met barbotineversiering, waaronder een spreukbeker met de letters “FE”, 
behorend tot het decoratieschema Künzl Gruppe I (Künzl 1997, 53-56: gedateerd tussen 255 en 260 n.C.; Delerive
1975, 58 fig. 10); een belangrijk aandeel handgevormd aardewerk (Delerive 1975, 51: niet afgebeeld); deksels in
gewoon aardewerk (Delerive 1975, 59: 23 verschillende handvatten, niet afgebeeld); een verbrand fragment van een
haardstuk in aardewerk.

De initiële vondstconcentratie omvatte een grote hoeveelheid dikwandige kommen en potten met stempelmotief op de
schouder en soms een zwarte band op de hals (Ant. Class. 28, 1959, 107-124 (M. Amand)) en een potje met platte 
bodem en een hoogte van 7,5 cm; in zachte imitatie terra nigra, borden en potjes met een hoogte van 12 cm (Hofheim
114); randen en bodems van geknikte kommen in helder grijs baksel en bovenaan geglad (Hofheim 91A en 
Camulodunum 244); geel bakkende borden met vermiljoen engobe aan de binnenzijde (Gose type 253; Latomus 18 
(1959), 293-299); een grote oranje amfoor met moulures en een plastische versiering aan de knik (gelijkaardige
moulures Vindonissa Schutthügel: Ettlinger nrs. 420 en 547); een witte kom met olijfkleurige engobe: Hofheim 22Aa,
Gose type 220; deukbeker in roodachtige pasta met olijfkleurige engobe: Gose 206 (door Delerive beschreven als Gose
207); een fragment van een beker met inscriptie VTERE) FE(LIX (Gose type 204: Trier einde tweede eeuw; Hommage
Léon Herrmann 1960, 68-81 (M. Amand); een kleine oranje kruikamfoor (Hofheim 57; Camulodunum 167): rode hals
met driehoekig profiel en twee handvatten (Gose type 373); een fragment in donkergroen glas met gele strepen en rode
punten; drie fragmenten van terracottastatuetten (Amand 1962, 112-114). Amand vermeldt dus de kruikamfoor, de 
deukbeker Gose 207, de spreukbeker en de statuetten.

In de gracht werden verschillende terracottastatuetten gevonden (Delerive 1975, 49-50): De drie belangrijkste
fragmenten zijn Venus nr. 85, risus nr. 344, en de kop van een hertenvaas nr. 1120. Verder werden fragmenten
gevonden van de schedel van een risus, van het gelaat met neus, kin en hals van een risus en van een personage met in 
de linkerarm een knuppel of een sterk gestileerde hoorn. In de loop van de opgravingen werden nog verschillende
andere terracottafragmenten gevonden, die echter door hun slechte bewaringstoestand niet konden ingezameld worden.
Eén ervan was vermoedelijk een nutrix (Delerive 1975, 50: "une Petite Mère"). Slechts drie fragmenten zijn momenteel
toegankelijk voor studie (Delerive 1975, 50: In verband met het fragment van het personage met knuppel of hoorn
vermeldt Delerive dat de rest van de statuette is verloren gegaan bij een instorting van het Musée d'Antoing. Een foto 
die echter geen identificatie toe laat, is te vinden in Amand 1962, 121 fig. 3 links; enkele fragmenten zouden zich
volgens Delerive nog kunnen bevinden in de collectie Sutherland te Rumes, maar dit bleek bij navraag onjuist).
Het Venusbeeldje, het zoömorf vaasje en het personage met knuppel of hoorn werden met zekerheid gevonden in het
initiële depot (zij worden vermeld door Amand in 1962: Amand 1962, 112-114; zie ook Delerive 1975, 47: ...une 
grande quantité d’imbrices entières soigneusement disposées les unes sur les autres et, en dessous, parmi les tessons
noirs et rouges, deux statuettes incomplètes en terre blanche: une Venus anadyomène en un personage tenant gourdin
ou corne d’abondance”). Van de andere terracottavondsten kan de positie binnen de context niet worden gespecifieerd.

De datering van de kuilvulling loopt van de tweede helft van de eerste eeuw tot in de derde eeuw. De eerste eeuw is 
vertegenwoordigd door de types uit Howardries, maar niet overwegend. De enorme massa niet herstelbare scherven,
behoren tot types uit de tweede en derde eeuw. De nadruk ligt duidelijk op de tweede helft van de tweede en de eerste
helft van de derde eeuw (Delerive 1975, 59; zie ook de munten, het gevernist aardewerk, de terra sigillata). De twee
scherfjes terra sigillata uit Argonne vormen geen afdoende bewijs voor een vierde-eeuwse datering van de grachtvulling
en zijn als intrusief te beschouwen. Zij werden niet door Amand vermeld en behoren dus niet tot de initiële vondst. De
spreukbeker biedt een terminus post quem voor het initieel depot, en vermoedelijk voor de hele grachtvulling.
Samenvattend kan gesteld worden dat de gracht gevuld werd kort na het midden van de derde eeuw met materiaal uit 
vrijwel de volledige bezettingsperiode van de site maar met duidelijk de nadruk op de tweede helft van de tweede en de
eerste helft van de derde eeuw.

Interpretatie: De aanwezigheid van de statuetten kan volgens Amand mogelijk verklaard worden door de nabijheid van
een heiligdom, waarbij hij het belang onderstreept van de geografische ligging van de site bij het drie-stammenpunt
(Amand 1962, 112 “recouverte d’une couche protectrice de tuiles”, 114). Delerive dacht aanvankelijk aan een militaire
gracht, maar verliet deze hypothese omwille van de geringe diepte (Delerive 1971, 62). Volgens deze auteur gaat het
eerder om een omheiningsgracht op de rand van een nederzettingszone, gevuld met nederzettingsafval en 
gebouwenresten. Toch is ook deze hypothese niet geheel bevredigend. De ondiepe gracht heeft geen
verdedigingsfunctie voor de nederzetting. Bovendien zijn de tot nog toe gevonden nederzettingssporen te verspreid om
een omheining te verantwoorden. De context heeft bovendien een aantal bijzondere kenmerken: het aandeel van de
handgevormde keramiek is binnen de catergorie van het gewoon aardewerk opvallend groot(Delerive 1975, 51: “une 
forte proportion de poteries à technique de la Tène ou au moins précoces”), het uitmonden van het spoor in moerassig
milieu en de aanwezigheid van de statuetten. Hoewel een volledige reconstructie van de opgraving niet meer mogelijk 
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is, dient om verschillende redenen het onderscheid tussen het initiële depot en de rest van de grachtvulling benadrukt te
worden. Ter hoogte van dit depot was de gracht beduidend breder dan elders. Het is gesitueerd aan het westelijk
uiteinde van de gracht, vooraleer deze oplost in het moerassig milieu. In het depot, bevonden zich de meest bijzondere
voorwerpen, waaronder de statuetten. Tenslotte blijkt de bijzondere zorg die eraan besteed werd uit de overdekking 
door tientallen zorgzaam geschikte en intacte imbrices. Het ontbreken van inslibbingslagen doet vermoeden dat het 
geheel van de gracht slechts korte tijd openlag. Tenminste een gedeelte van de gracht werd met zorg afgesloten kort na
het midden van de derde eeuw. De vraag rijst of deze gracht speciaal werd gegraven om bijzondere voorwerpen uit een
lange occupatieperiode te bergen ?

Serie 86. Datering met iconografie: 140/150-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 85 (86). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van onder de
borst tot boven de voeten. De linkerarm en de onderzijde van het kleed ontbreken. Hoogte: 9,1 cm. 
Bewaarplaats: Tournai MHAAD. Inventarisnummer: M 895. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Verticaal gegraveerde vulva. Fijne naad. De binnenkant vormt één grote holle ruimte over de
ganse breedte van benen en kleed. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
7,5/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Amand 1962, Pl. XIV fig. 13 
rechts; Delerive 1975, 49 Fig. 3 links; Schauerte 1985, 153 Nr. 131, Taf. 14,1: de beschrijving van de serie
en de parallellen is niet correct. De gegevens in verband met de datering en verspreiding kunnen bijgevolg
ook niet gelden.

Cat. nr. 344. Thema: buste van een jongen. Type: kaalhoofdig (risus). Bewaringstoestand: rechterhelft van
de voorzijde van het hoofd. Hoogte 4,55 cm. Dikte in zijaanzicht 3 cm. Hoogte: 4,55 cm. Bewaarplaats: 
Tournai MHAAD. Inventarisnummer: M 896. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Fijne naad. Het is mogelijk dat het oor apart is aangezet. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Delerive 1975,
49 fig. 3 midden (foto).

Cat. nr. 1100. Malgevormd unguentarium. Bewaringstoestand: kop en hals, zonder de giettuit. Hoogte: 6,1
cm. Bewaarplaats: Tournai MHAAD. Inventarisnummer: M 897. Productietechniek: gegraveerde 
neerhangende ogen met aanduiding van de pupil. Rechthoekig vlak gegraveerd op de hals. 
Gladdingssporen op de naad. Apart aangezette oren. Spleetvormige holte bovenaan in het hoofd, ter 
hoogte van het breukvlak met de verdwenen giettuit. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Amand 1962, pl. XIV fig. 13 midden; Delerive 
1975, 49 fig. 3 rechts.

Noordelijke zone, Hollain perceel C 166 - 170

Soort vindplaats: woonzone. Datering: 50-200/410 n.C.

Bij de jongste campagnes in de tachtiger jaren werden statuetten gevonden, onmiddellijk ten oosten van het meest zuidelijke
gebouwencomplex met hypocaust. Een zandstenen muur van 8,2 m, voorzien van twee steunberen was loodrecht 
aangebouwd in oostelijke richting, op de zuidoosthoek van de hypocaust. Tegen deze muur leunden twee kamers aan, 
vermoedelijk in vakwerk. Het geheel was vergezeld van aardewerk uit de eerste en tweede eeuw. Aan de westzijde van de 
hypocaust was een kleine kamer aangebouwd, vanwaaruit een 16 m lang afwateringskanaal vertrok, gemaakt uit dakpannen.
De aanwezigheid van dit kanaal doet een badinstallatie vermoeden.
Ten oosten, op perceel C 170, werd op een oppervlakte van 3,5 op 1 m, een bedding aangetroffen van zandstenen, in droog 
verband geplaatst in de klei met de punt omhoog. Een goed afgelijnde gracht met een breedte van 40 cm en een diepte van 20
cm, bevond zich loodrecht op deze steenbedding en liep er vermoedelijk onderdoor (Delerive en Simon 1990, 103 Pl. II). Het
opgravingsverslag maakt geen onderscheid tussen de verschillende contexten, maar het geheel van de archaeologica valt 
algemeen binnen de tweede helft van de eerste eeuw en de tweede eeuw, met het zwaartepunt in de tweede eeuw (Delerive
en Simon 1990, 105-143 (C. Simon): o.a. een munt van Hadrianus, Rome 119-138 en terra sigillata Drag. 37 uit 
Rheinzabern, Drag. 42, Drag. 33, Drag. 35, Drag. 36 en één wandfragment Drag. 45). Het gebouw en de constructie ten 
oosten werden daarom verlaten, ten laatste op het einde van de tweede eeuw (Delerive en Simon 1990, 104 (H. Delerive)).
De brandsporen op enkele dakpannen en de mogelijk onafgewerkte vloer ten oosten van de hypocaust, zouden kunnen
wijzen op een plots einde.
Een waterput ten noorden van het complex, wijst op een herbewoning in de derde eeuw en mogelijk de vierde eeuw (PP VI 
nr. 9, 193-201 (H. Delerive)). De constructie was gebouwd in droog steenverband met een diepte van 5 m onder het antieke 
vloerniveau, en een ronde binnendiameter van 1,4 m (196 pl. 2). Daaronder bevond zich een zeshoekige kuip met een hoogte
van 40 cm. De opening was uitgespaard in een rechthoekige vloer van zandsteenplaten met een oppervlakte van 15 m2, op
een diepte van 1m tegenover het huidige maaivlak. Op de vloer bevond zich een gebogen (onafgewerkt ?) muurfragment met
een lengte van 2 m (197 pl. 3). In de puinlaag boven de vloer bevonden zich scherven van Drag. 37, Drag. 18 (stempel 
RVF(VS)), Drag. 18/31, Drag. 27., Drag. 29, Drag. 33, Drag. 36, Drag. 35 en Drag. 45. In de put tussen 4,4 en 5 m diepte,
bevonden zich scherven van Drag. 27, Drag. 45 en een scherf Drag. 37 met rolstempel (onderaan op 5 m diepte: Argonne,
Unverzagt nr. 189: derde en vierde eeuw).
(Boven de vloer van de waterput bevond zich een gemengde puinlaag met scherven uit de tweede en derde eeuw. Een scherf
uit Argonne uit de derde of vierde eeuw op de bodem van de waterput, duidt op in gebruik name van de put (of reiniging ?),
vermoedelijk in de late derde eeuw (Munten en keramiek dateren de vulling in het begin van de vierde eeuw volgens
Delerive 1971, 62; Amand 1962, 112: een Constantijnse munt in de vulling, echter niet vermeld in de publicatie van
Delerive). De scherven erboven komen overeen met die van de puinlaag boven de put.

Context 16: Perceel C 170, gracht

In en boven de gracht bevonden zich vele archaeologica, waaronder een fibula, een terracottabeeldje van een paard nr. 
1060 en een tweede fragment van een staande figuur (niet toegankelijk). Een verband met het nabijgelegen 
gebouwencomplex wordt vermoed o.w.v. de oriëntatie en de chronologie van de archaeologica, maar kan niet worden
bewezen.

Soort context: gracht. Datering: 50-200 n.C.
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Serie 996. Datering met iconografie: 50-200 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 1060 (996). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: linkerflank en bovendeel 
van de linkerachterpoot, rechterzijde van nek en hals, rechterbil en bovendeel van de rechterachterpoot. 
Bewaarde hoogte van de manen tot het breukvlak van de voorpoot: 9 cm. Breedte: 13,2 cm. 
Bewaarplaats: Tournai MHAAD. Inventarisnummer: M 2195. Productietechniek: paard uit twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Blicquy Camp romain

De Bewoning heeft zich in Blicquy en de aangrenzende gemeenten op verschillende plaatsen ontwikkeld (De Laet et al. 1972, 
9-17 en fig. 1: beschrijving en plan van de verschillende vindplaatsen tot 1971). De bodem wordt gekenmerkt door een meters dik
pakket quartair löss dat de zanden van het Landeniaan bedekt. Deze kunnen evenwel op de hoogste plaatsen nog dagzomen
(Demarez et al. 1995, 5). Drie nederzettingskernen werden teruggevonden in de gemeenten Blicquy (Leuze-en-Hainaut) en
Aubechies (Beloeil). De belangrijkste woonkern is gelegen is op de plaats met het toponiem Camp romain, gelegen op het
grondgebied van de gemeente Blicquy, aan de grens met Aubechies (De Laet et al. 1972, 14-16). Ongeveer 2,5 km naar het
westen, ligt het cultuscentrum van Blicquy Ville d’Anderlecht. Een derde site Champ à Cailloux is gelegen op het kerkhof rond de
kerk van Aubechies (Beloeil), ten zuidwesten van de nederzetting Blicquy Camp romain. Hier stootte men bij elke begraving op
Romeinse grondvesten, met onder meer hypocausten en kanalisatiesystemen (De Laet et al. 1972, 12-13). Een klein nymphaeum
is ter plaatse geconserveerd. Volgens De Laet zou deze mogelijk thermale zone een religieuze betekenis kunnen hebben door haar
ligging op een hoogte, met aan de voet de bronnen van de Dender (Petit en Mangin 1994, 254(R. Brulet)) . Volgens een andere
visie zouden de sporen deel uit maken van het woongedeelte van een Romeinse villa (Demarez et al. 1995, 5).
De nederzetting Blicquy Camp romain, vormde zich langs de Romeinse baan van Bavay naar het noorden, iets ten zuiden van de
splitsing in de richting van Destelbergen en de kust. Hier werden langs de Romeinse baan tussen 1952 en 1969 resten van
meerdere gebouwen gevonden met hypocausten en kelders. De zone ten zuiden van deze bewoning getuigt van een actief 
artisanaat. Tussen 1961 en 1971 vond men verschillende ovens voor aardewerk, een oven voor dakpannen en een laagoven. Ten
westen van deze ambachtelijke zone werd tussen 1959 en 1967 het grafveld opgegraven. Het grafveld was in gebruik van de 
Tiberisch-Claudische periode tot in de derde eeuw.

Centraal-Gallische exemplaren: 66,7 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Blicquy. Fusie: Leuze-en-Hainaut. Henegouwen, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: baanvicus, cultuscentrum; kruispunt Bavay-kust, Bavay-Destelbergen, bron Dender, aardewerkovens, dakpanoven, 
metallurgie, grafveld. Datering: 35/45-275 n.C.

Grafveld

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 35/45-275 n.C.

In 1959 werd op het grondgebied van Blicquy en Aubechies een necropool ontdekt bij het rechttrekken van de weg van 
Ellignies-Saint-Anne naar Blicquy. L. Demarez die op het terrein reeds vele jaren prospecteerde vond er in 1959 en 1960 een
honderdtal graven. Ze werden echter niet systematisch opgegraven en er bestaan geen plannen van. Het seminarie 
archeologie van de RUG verrichte tussen 1960 en 1967 opgravingen in samenwerking met Demarez en de Cercle de
Tourisme et de Recherches Archéologique de Blicquy-Aubechies. Het gaat om een necropool met een 500-tal graven. De
oudste graven klimmen op tot de eerste helft van de eerste eeuw, op het einde van de regering van Tiberius of het begin van
die van Claudius (De Laet et al. 1972, 36). In de Flavische periode en de eerste helft van de tweede eeuw neemt het aantal
graven gevoelig toe. Op een totaal van 76 goed dateerbare graven, horen er slechts 17 thuis in de tweede helft van de tweede
eeuw en 3 in de derde eeuw. Drie jongere Merovingische graven dateren uit de zevende eeuw. De afname van het aantal 
graven in de tweede helft van de tweede eeuw kan samenhangen met een vermindering van de economische bloei van de
nederzetting, of met de eerste Germaanse invallen. In totaal bevatten drie graven terracottastatuetten. Het zijn allen 
crematiegraven, gelegen op perceel C 15a. Graf D/XIII werd gevonden door Demarez bij de werken aan de weg naar
Ellignies-Saint-Anne. Graven 106 en 184 werden opgegraven door de RUG.

Context 17: Perceel C 15a, graf 106 (1961)

Het graf met een diepte van 40 cm was verstoord (De Laet et al. 1972, 96 Tombe 106 Pl. 30). Het type en de 
chronologie zijn niet te achterhalen. Het bevatte naast het fragment van een terracottabeeldje, een randscherf in
dunwandig terra nigra (nr. 1), de scherven van een niet-reconstrueerbare kruik in bruine pasta, een randscherf in grijze 
ruwe pasta met zwart oppervlak (nr. 3) en fragmenten van twee grote ijzeren nagels. Het terracottafragment werd
beschreven als een klein fragment in witte pasta van een niet identificeerbaar type, waarop alleen enkele plooien van 
het kleed zichtbaar zijn. Vermoedelijk is het fragment te identificeren met nr. 829.

Soort context: graf.

Cat. nr. 829. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: onderste helft van de boven
de knieën tot onder de voeten. Sterk beschadigd aan de voeten en de hielen. Hoogte: 5,2 cm. 
Bewaarplaats: Blicquy MPG. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd
voetstuk. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Context 18: Perceel C 15a, graf 184 (1962)

Het graf had een diepte van 60 cm. Het was verstoord maar bestond vermoedelijk uit een eenvoudige kuil waarbij de
beenderen uitgestrooid waren over de bodem (De Laet et al. 1972, 106 Tombe 184 Pl. 52). Behalve statuette cat. nr. 634
bevatte het graf een schouder van een terra nigra fles Holwerda type 25, techniek B, typisch voor de tweede helft van de
eerste eeuw en de eerste helft van de tweede eeuw (nr. 1), een niet-geïdentificeerd fragment in zeepwaar, een kruik in 

Soort context: graf. Datering: 60-150/170 n.C.
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gele pasta (nr. 3), een kruikbodem in korrelige bruinrode pasta (nr. 4), een kom in bruinige pasta met ruw grijs 
oppervlak (nr. 5), de onderzijde van een vaas in korrelige grijze pasta (nr. 6), een vaasbodem in korrelige grijze pasta 
(nr. 7), de bovenzijde van een vaas in korrelige grijze pasta (nr. 8), de rand van een vaas in korrelige grijze pasta (nr. 9),
de rand van een gegladde vaas in grijze pasta (nr. 10), de rand van een vaas in korrelige grijze pasta (nr. 11), een 
buikfragment in een korrelige bruinrode pasta (nr. 12), een buikfragment van een gegladde vaas in grijze pasta met 
zwart oppervlak (nr. 13), de schouder van een vaas in ruwe rode pasta (nr. 14), een fragment van een deksel in ruwe 
bruinrode pasta (nr. 15) en een ronde schijfvormige scharnierfibula waarvan twee concentrische banden gevuld waren
met wit email, Riha type 7.11, gedateerd tussen 60 en 170 n.C.(nr. 16, Riha 1979, Taf. 160 nrs. 1588-1589). Op basis
van de terra nigrafles en de fibula, kan het graf gedateerd worden tussen 60 en 150/170 n.C.

Cat. nr. 634. Thema: Venus. Bewaringstoestand: keerzijde van het linkerbeen en bil. Bewaarplaats: 
Blicquy MPG. Productieregio: Onbekend. Bibliografie: De Laet et al. 1972, 106 Tombe 184 pl. 52: 
geïnterpreteerd als paardenpoot. Foto: De Laet et al. 1972.

Context 19: Perceel C 15a, graf D/XIII (1959/1960)

Het graf bestond volgens Demarez uit een eenvoudige kuil waarbij de beenderen uitgestrooid waren over de bodem (De
Laet et al. 1972, 137 Tombe D/XIII Pl. 116). Behalve statuette nr. 497 (172) bevatte het een miniatuurbordje in grijze
korrelige pasta, een kom in grijze korrelige pasta die de vorm Ritterling 12 in terra sigillata imiteert en twee bronzen
fibulae Van Buchem VI. Het graf werd door De Laet gedateerd in de tweede helft van de eerste eeuw. Een ander
gedateerd exemplaar van Venusserie 172 werd gevonden in een context uit de tweede helft van de tweede eeuw. Tot
nog toe zijn er onvoldoende goed gedateerde exemplaren om zekerheid te krijgen over de datering van deze context uit
Blicquy.

Soort context: graf. Datering: 50-100/190 n.C.

Serie 172. Datering met iconografie: 81-190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 497 (172). Thema: Venus. Type: met meerdere personen. Bewaringstoestand: achterhoofd en nek. 
Hoogte: 5,15 cm. Bewaarplaats: Blicquy MPG. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Fijne naad. De nek is massief. Het achterhoofd vertoont een diepe ovale holte. Een klein rond luchtgat met
een diameter van 2,5 mm, tussen de haarrol en de schedel aan de linkerzijde. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, mat. Bibliografie: De Laet et al. 1972, 137 Tombe D/XIII pl. 52; Schauerte 1985, 181 nr. 268.

Blicquy Ville d’Anderlecht

De site is gelegen aan de oostelijke rand van de gemeente Blicquy rond de plaats Ville d’Anderlecht-sur-Oie, aan de grens met de
gemeenten Chapelle-à-Oie en Tourpes (De Laet et al. 1972, 13-14; Demarez et al. 1995). De inplanting bevindt zich ten oosten 
van de Rieu de Chapelle-à-Oie, bijrivier van de Secours de la Dendre, en bevindt zich op ongeveer 2,5 km van de site Blicquy 
Camp Romain en op 2 km van de gebouwensporen van Aubechies.
Hoewel de archeologische rijkdom van de plaats vanaf de negentiende eeuw bekend was (MSH 1848, 500-503 (D. Toilliez)),
duurde het tot 1956 vooraleer een breder onderzoek op gang kwam. Een eerste kleinschalig onderzoek bracht meerdere
gebouwensporen en artisanale kernen aan het licht, op een geschatte oppervlakte van 40 hectare. De vondsten tot 1971 leidden tot
de hypothese dat zich hier een villa bevond met zowel landbouw als industriële activiteiten (De Laet et al. 1972, 13-4, 16; Amand
1975, 8 ). In 1968 ontdekte men de werkplaats van een bronsgieter (Amand 1975). Een pottenbakkersatelier met drie ovens uit de
tweede eeuw, werd opgegraven in 1972 (Archeologie 1972, 2, 81-82 (L. Demarez); Demarez et al. 1995, 13). Deze bloei en 
rijkdom is in de eerste plaats te danken aan de aanwezigheid van een belangrijk cultuscentrum. Sinds 1978 wordt een heiligdom 
opgegraven op de site Ville d’Anderlecht (Demarez et al. 1995). Vanaf 1993 werd gestart met de opgraving van een theater op 60
m ten zuidoosten van het heiligdom. Ten noordwesten bevond zich bovendien het thermencomplex. Ook na de ontdekking van het
heiligdom, werden nog nieuwe ambachtelijke zones opgegraven. In 1982 werden laagovens voor ijzer uit de tweede en derde 
eeuw teruggevonden (Tent. Hainaut occidental 1978, 45-48 (N. Barrois en L. Demarez)). In 1983 werden in de zone tussen de
laagovens en het fanum, een aantal afvalkuilen aangesneden met archaeologica van de eerste tot de derde eeuw. Metaalresten en 
houtskool in deze kuilen zouden ook hier op metaalbewerking kunnen wijzen (Herchuée en Demarez 1984, 60-65: perceel 536 a).
Ook aan de oostzijde van het theater werd een artisanale zone aangetroffen (Demarez et al. 1995, 13: De keramiek dateert 
hoofdzakelijk uit het einde van de tweede eeuw en het begin van de derde eeuw en gelijkt typologisch sterk op die van het 
bronsatelier dat gevonden werd in 1968). De combinatie van het heiligdom, het theater en de thermen, in de nabijheid van een 
artisanale zone, rechtvaardigt de stelling dat het belang en de uitstraling van dit cultuscentrum de grenzen van het lokale 
overstijgen. Sommige auteurs vermoeden dat het centrum dienst deed als grensheiligdom, gezien de ligging aan de rand van de
civitas Nerviorum, in de nabijheid van de grens met de civitas Menapiorum en de civitas Atrebatum (Demarez et al. 1995, 11: 
vergeleken met de Noord-Franse heiligdommen van Ribemont-sur-Ancre (F, Picardie) en Champlieu (F, Oise)). Ons inziens ligt
Blicquy echter niet in het grensgebied van de civitas en zijn er geen aanwijzingen voor een gerichte verbindingsweg met de civitas
Atrebatum.
Uit de La Tène III periode werden bewoningssporen, graven en omgeplooide zwaarden gevonden (Petit en Mangin 1994, 254(R.
Brulet )). Hoewel op de de plaats Ville d’Anderlecht-sur-Oie sporen gevonden werden vanaf het Neolithicum tot de Karolingische

Centraal-Gallische exemplaren: 83,3 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Blicquy. Fusie: Leuze-en-Hainaut. Henegouwen, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: kruispunt Bavay-kust, Bavay-Destelbergen, bron Dender, cultuscentrum met tempel, theater en thermen, metallurgie 
(ijzer en brons), keramiek. Datering: 10/15(?) - 275/410 n.C.
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periode, werd geen bewijs geleverd voor eventuele continuïteit (Demarez et al. 1995, 15-19). Volgens het onderzoek van munten 
en fibulae werd het heiligdom gesticht in de Augusteïsche periode, tussen 10 v.C. en 15 n.C. Nochtans konden tot nog toe geen 
architecturale sporen aan deze periode worden toegeschreven (Demarez et al. 1995, 17-19). Vermoedelijk liggen de invallen van
de tweede helft van de derde eeuw aan de basis van de teloorgang. Schaarse munten en fibulae uit de vierde eeuw vormen 
onvoldoende bewijs voor het hernemen van de cultusactiviteiten in een latere periode.

Atelier du bronzier

Soort vindplaats: artisanaat, metallurgie. Datering: 10/15 - 250 n.C.

De vindplaats is gelegen op perceel B 550, 200 m ten zuidwesten van de tweede-eeuwse pottenbakkersovens opgegraven in
1972. In 1968 werd een opgraving verricht door de NDO (Amand 1975). Het perceel wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van vele rijk gevulde kuilen uit de Gallo-Romeinse periode. Voor het onderzoek van de NDO werden op deze
plaats reeds drie afvalkuilen onderzocht door L. Demarez. Deze kuilen bevatten onder andere fragmenten van gezichtsvazen.
Centraal in de opgraving van 1968 staat een vijfhoekige kuil met op de bodem en in de vulling gevitrifieerde kleibrokken, 
houtskool en fragmenten van smeltkroezen met bronsresten die door Amand geïnterpreteerd werden als de laagoven van een
bronsgieter (Amand 1975, 10-11, nr. 1, 26-27 fig. 11). Een aantal kuilen met een rijke vulling op korte afstand van de
ovenresten, en een aantal klei-extractiekuilen zijn ook verbonden met het atelier (Amand 1975, 11-23: nrs. 2-8,
geïnterpreteerd als werkkuilen en nrs. 10-28, geïnterpreteerd als klei-extractiekuilen). Kiezelconcentraties tussen de
grondsporen zijn afkomstig van de verharding van het loopvlak in deze artisanale zone (Amand 1975, 23-4). Volgens Amand
zijn hier de bewijzen te vinden van metaalrecyclage. De metalen voorwerpen in de kuilen zouden zijn verzameld met het oog
op herverwerking (Amand 1975, 19-20, 42). Nochtans werden geen afgewerkte producten of malfragmenten teruggevonden
en bevonden ijzeren, bronzen en loden voorwerpen zich gemengd in de depots. Ook de chronologie stelt moeilijkheden bij de
interpretatie. De keramiek beslaat een periode vanaf de eerste helft van de eerste eeuw tot de eerste helft van de derde eeuw.
De meest recente bronzen voorwerpen horen thuis in het midden van de derde eeuw. De kuilen werden volgens Amand op 
verschillende ogenblikken gevuld. Een deel zou zijn gevuld tijdens de gebruiksperiode van het atelier, terwijl een ander deel
tot stand kwam na de stopzetting van de industriële activiteit. De oudste voorwerpen zouden afkomstig zijn van oudere lagen
of kuilen, waarmee het industrieel afval vermengd raakte (Amand 1975, 42).
Een aantal rituele kenmerken werd door Amand niet in de interpretatie van de vindplaats betrokken. Wij denken hierbij aan 
een rijk gevuld houten koffertje in kuil 3 dat eveneens een statuette en een gezichtsvaas bevatte en werd “bijgezet” in een 
met stenen afgebakende ruimte die de wand van kuil 2 doorsneed. Kuil 4 bevatte naast metaalresten en keramiek, eveneens
een fragment van een terracottastatuette. De kuilen die door Demarez werden aangesneden bevatten fragmenten van
gezichtsvazen. Het meest frappant is de schikking van kuil 8, waarin een metaaldepot “beschut” werd door een
hondenschedel waarnaast fallische amuletten werden geplaatst, een duidelijke vermenging van apotropaeïsche en 
ithyfallische elementen (Archéo-Situla 13-16, 1992, 89, 90 nr. 1 fig. 6,1 Blicquy (D. Marcolungo): Fallische amuletten met 
lunula vormen een combinatie van vrouwelijke en mannelijke symbolen. Vruchtbaarheid en kracht vormen zo een krachtige
bescherming). De combinatie van deze twee elementen vinden wij ook terug in de iconografie van de ithyfallische 
hondenbeeldjes die vaak in graven werden bijgezet. De associatie van de riten met de activiteit van de metaalnijverheid staat
vast door de aanwezigheid van de duidelijke sporen van het bronsverwerkingsproces in de kuilen. In hoeverre er een relatie
bestaat tussen de rituele handelingen en de aanwezigheid van het heiligdom in de nabijheid is niet duidelijk. In dit verband is
de inhoud van kuil 5 interessant. Deze kuil bevatte naast overblijfselen van het metaalverwerkend bedrijf, keramiek en 
architectuurfragmenten die volgens Amand afkomstig zouden zijn van een artisanale werkplaats (Amand 1975, 16-17).
Leistenen afkomstig van een dakbedekking en een halve stenen zuiltrommel, gevonden in de vulling van deze kuil, zijn
echter niet de bouwelementen die aan een dergelijke werkplaats beantwoorden. Deze bouwmaterialen beantwoorden eerder
aan het nabijgelegen heiligdom, dat echter op het ogenblik van de opgraving nog niet ontdekt was. Bovendien is er een
duidelijke verwantschap tussen de bronzen Marsbeeldjes, die gevonden werden op het heiligdom, en diegenen die gevonden
werden in het bronsatelier (zie vindplaats Heiligdom). Er is dus blijkbaar niet alleen een verband tussen artisanaat en rituele
handelingen, maar ook tussen dit artisanaat en het heiligdom.

Context 20: B 550 b, kuil 3 (1968)

In de noordwestwand van kuil 2 tekende zich tussen 75 en 85 cm een kleinere trapeziumvormige kuil af van 80 X 100
X 80 X 130 cm (Amand 1975, 11). Volgens Amand ging het om een nis, maar volgens het grondplan is het een echte
kuil die kuil 2 doorsnijdt, vermits hij zich ook aftekent binnen kuil 2 (Amand 1975, 13: “un reduit rectangulaire”, Pl. I:
op het algemeen plan is duidelijk de omlijning aangegeven van kuil 3 in kuil 2.). De wanden waren afgemaakt met 
gestapelde bakstenen. In de met houtskool gemengde vulling bevond zich een houten koffer van 90 op 30 cm, waarvan
2 hoeken versterkt waren met bronsblik. Daarin bevonden zich scherven van Drag. 36 met bruinrode blinkende deklaag
en een hoogte van 4,5 cm (Amand 1975, fig. 3,12), Drag.18/31 met matte engobe (Amand 1975, fig. 3,13), een 
bodemfragment in terra nigra, een gezichtsvaas met 3 busten en een hoogte van 19,2 cm (Archeologie 1968, 67-9, Pl. 
XI (Amand)), een groot fragment van een geverniste deukbeker in roze pasta met een grijs blinkende deklaag en een
hoogte van 14,8 cm (Amand 1975, fig. 3,15: Gose 206 IId - IIIB)), een terracottaduif in helderbeige zeepwaar met een 
hoogte van 4,5 cm (Amand 1975, fig. 3,16) en een bodemfragment van een vierkante fles in groenig glas (Amand 1975,
fig. 3,17: Isings type 50a). Aan de noordwest - en zuidoosthoek van de kist werden verschillende bronzen voorwerpen
gevonden, waaronder meubelelementen, mogelijk afkomstig van de kist zelf, fragmenten van twee fibulae en een 
handvat (Amand 1975, 32-33, fig. 14, 4-8). Verder werd een groot aantal ijzeren voorwerpen gevonden, waaronder 
messen, oplegstukken (“applique”), pinnen, haken en ringen (Amand 1975, 39-40 fig. 17). Vooral op basis van de
bekers, kan de context gedateerd worden op het einde van de tweede eeuw en de eerste helft van de derde eeuw. In
vergelijking tot kuil 2, waarin vooral gewoon aardewerk werd gevonden, bevatte kuil 3 uitsluitend luxeaardewerk.

Soort context: artisanaat, metallurgie. Datering: 180-250 n.C.

Cat. nr. 751. Wielgedraaide statuette. Thema: vogel. Hoogte: 4,5 cm. Bibliografie: Amand 1975, 12-14, 
fig. 3,16 (tekening). Foto: Amand 1975.

Context 21: B 550 b, kuil 4 (1968)
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Druppelvormige bronsresten gemengd met houtskool op de bodem en in de bovenste vulling, brengen de kuil in
verband met de bronsverwerking. De kuil maakt volgens Amand deel uit van de werkruimte van het atelier, hoewel de
precieze functie onduidelijk blijft. In de noordelijke hoek bevond zich in de vlakke bodem, op een diepte van 90 cm,
een komvormige uitdieping van 20 cm, die volgens Amand bedoeld was om het wegstromend water te collecteren
(Amand 1975, 14-16: profiel fig. 4). In kuil 4 bevond zich het fragment van een terracottabeeldje nr. 435. De keramiek
dateert de opvulling op het einde van de tweede of de eerste helft van de derde eeuw. In terra sigillata vond men vier 
wandfragmenten, één randfragment en één bodemfragment van Drag. 37. In terra nigra bevatte de kuil een pot met een 
randdiameter van 10 cm (Amand 1975, fig. 4,1: Gose type 351: Claudisch; Howardries 15), een rand en schouder 
(Amand 1975, fig. 4,2: Hofheim 114b; Howardries 14), een rand en schouder (Amand 1975, fig. 4,3), een randfragment
(Amand 1975, fig. 4,4), een kom en een fragment van een tweede exemplaar (Amand 1975, fig. 4, 5-6: Howardries 9c),
drie randfragmenten met een dekselgeul (Amand 1975, fig. 4,7-9), een voetfragment van een beker (Amand 1975, fig.
4,10), een fragment van wand en rand met een diameter van 14 cm en een fragment van wand en bodem van een tweede
exemplaar (Amand 1975, fig. 14,11-2: Howardries 14). Het gevernist aardewerk was vertegenwoordigd door een
fragment van een deukbeker met bruine engobe en een fragment van een geverniste beker in rozige pasta en zwarte 
engobe, Gose type 200 (Niederbieber 33a: eind tweede en eerste helft derde eeuw). Tenslotte werd in geringe mate ook
gewoon aardewerk gevonden waaronder de rand van een pot in grijze pasta met zwarte buitenzijde (Amand 1975, fig.
14,13), de rand van een pot (Amand 1975, fig. 14, 14), een fragment van een kom in grijze pasta met zwarte deklaag 
(Amand 1975, fig. 4,15) en vier fragmenten van een bord in beige pasta. Hoewel het volgens Amand om een werkput
gaat van het atelier, is het overweldigend overwicht van het luxevaatwerk - terra nigra, terra sigillata en gevernist 
aardewerk - tegenover het gewoon aardewerk moeilijk in overeenstemming te brengen met het industrieel afval. De
geverniste bekers bieden een terminus post quem voor de begraving, maar de aanwezigheid van types van Howardries 
duidt op een brede chronologische spreiding van het materiaal.

Datering: 50/180-350 n.C.

Cat. nr. 435. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: volgens Amand 1975 stelt het fragment twee 
voeten voor op een vierhoekige sokkel met een zijde van 4 cm. Bewaarplaats: Onbekend. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vierhoekig voetstuk: kubus. Productieregio: 
Onbekend. Bibliografie: Amand 1975, 14-16 fig. 4,16 (tekening). Foto: Amand 1975.

Context 22: B 550 b, kuil 5 (1968)

De kuil had een komvormige bodem op een diepte van 1,8 m. De vulling bestond uit 5 opeenvolgende lagen. Op de
bodem bevond zich een 10 tot 20 cm dikke laag vette zwarte grond. Daarboven tekende zich een 50 cm dik pakket af, 
met afbraakresten waaronder een halve zuiltamboer in steen van Grandglise, vele leisteenplaten afkomstig van een 
dakbedekking, breuksteen van Grandglise, leembrokken (“bloc de torchies”), nagels van 5 tot 9 cm en een
maalsteenfragment (Amand 1975, 16-18, fig. 5 (profiel): volgens Amand behoorde de kuil tot de werkruimte van het 
bronsatelier en waren de architecturale resten afkomstig van een artisanaal gebouw uit de omgeving). De breukstenen
waren aan één zijde bewerkt met vlakken van 35x15 cm. De zuiltrommel had een diameter van 40 cm. De leien waren 
zeshoekig met een breedte van 27 cm en een dikte van 7 mm. Drie van de pannen bevatten nog resten van de 
bevestigingsnagel. Deze laag was afgedekt met een laag houtskool en dakpanfragmenten en daarboven bevond zich een
laag met leisteen en steen van Grandglise. Buiten de architecturale resten bevatte de kuil scherven in terra sigillata
Drag. 36, Drag. 38, Drag. 37, Drag. 45 en in terra nigra Howardries 6 en 32. Ook resten die in verband staan tot de 
metaalverwerking werden aangetroffen: fragmenten van in repen versneden bronsblik, een loden staaf van 4 cm, 
fragmenten van een ovenvloer met sporen van vitrificatie, fragmenten van een smeltkroes met sporen van vitrificatie en
resten van grijze metaalslakken aan de binnenzijde en grote fragmenten verbrand leem. Het voorkomen van de terra
sigillatavormen Drag. 45 en 38 duidt op een begraving van de context op het einde van de tweede eeuw of de eerste
helft van de derde eeuw. Het voorkomen van de types uit Howardries wijst op een ruime chronologische spreiding van
de voorwerpen.

Datering: 50/180-250 n.C.

Context 23: Perceel B 550 b, kuil 8 (1968)

Op 2 m ten noorden van kuil 2 bevond zich onder een steenlaag, een ronde kuil met een diameter van 1 m die zich
tonvormig aftekende in de bodem. Hij was opgebouwd met behulp van een cirkelvormige kuip met verticale wanden. 
Deze bestonden uit 30 cm brede eiken duigen. De houten bodem met een dikte van 2 cm bevond zich op een diepte van
1m. De ton was gevuld met ijzeren, bronzen en loden voorwerpen. Zij waren vooral geconcentreerd op de bodem, maar
kwamen ook voor in de ganse vulling tot op een diepte van 65 cm. Daarboven, op een diepte van 50 cm, was een 
hondenschedel geplaatst, recht bovenop een reeks ijzeren gebruiksvoorwerpen. Naast de schedel bevonden zich 2 
bronzen fallische amuletten (Amand 1975, 18: “A côté du crâne, qui pourrait être tenu pour une offrande, se trouvaient
deux pendeloques phalliques en bronze, dont il est permis de dire qu’elles avaient été déposées là à dessein, vu leur
caractère apotropaïque originel.”). Bovenaan was het depot niet afgedekt met een deksel, maar met een laag bouwafval
die bestond uit stenen van Grandglise en Franse steen, dakpannen, leisteen en grijze scherven in gewoon aardewerk. De
hondenschedel bevond zich in het midden onder de steenlaag (Amand 1975, 18: “...une couche de tuileaux, de pierres 
de Grandglise et de fragments en pierre de France, à la profondeur de 0,50, au centre de laquelle on avait déposé un 
crâne de chien, placé au-dessus de l’amas d’outils et d’ustensiles en fer...”). Amand interpreteert het geheel als een 
depot van een bronshandelaar die de bedoeling had de voorwerpen opnieuw te verwerken. Een aantal feiten maken deze
hypothese weinig waarschijnlijk. De ton en de aanwezigheid en schikking van de hondenschedel laten er geen twijfel
over bestaan dat het een primaire context betreft. Voor het wegbergen van een voorraad metaal is de omgeving echter 

Datering: 150/200-250 n.C.
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slecht gekozen. Bewaring in de grond van een voorraad, waaronder ijzeren voorwerpen geeft aanleiding tot snelle 
oxidatie, wat niet de bedoeling kan geweest zijn van een metaalverwerker. Het samen voorkomen van ijzer en brons,
wijst bovendien op 2 verschillende artisanale activiteiten, smeden en brons gieten. Verder kan de intentionele depositie
van apotropaeïsche en ithyfallische symbolen niet worden verklaard temidden van een reeks afgeschreven voorwerpen.
Tenslotte maakt de afdichting van de “voorraad” door middel van bouwafval de toegankelijkheid van het depot uiterst
moeilijk. Een dergelijke constructie kan alleen een definitieve afsluiting tot doel hebben gehad. Overigens gaat het om
gelijkaardige bouwmaterialen als in kuil 5.
In het metaaldepot bevonden zich een aantal gesmolten loden en bronzen voorwerpen (Amand 1975, 28-9, fig. 12, 
12-15), twee bronzen statuetten met de beeltenis van een staande Mars en een buste van Minerva (Amand 1975, 30-3,
fig. 13, 1 en 3), bronzen meubelelementen, hangers, sleutels, juwelen, fibulae en een munt (Amand 1975, 33-9, fig. 15 
nrs. 1-14, fig. 16 nrs. 15-40) en tenslotte ijzeren voorwerpen (Amand 1975, 39-41 fig. 18). Voorwerpen die thuishoren
in de cultussfeer zijn de bronzen statuetten van Mars en Minerva, de bronzen fallische hangers (Amand 1975, 36 fig. 16
nrs. 15-6) en de bronzen lunulavormige hanger (Amand 1975, fig. 16 nr. 17; Archéo-situla 13-16, 1992, 89, 90 nr. 1 fig.
6,1 (D. Marcolungo): gelijkaardige fallische amuletten met lunula uit Arras (F, Pas-de -Calais) en Celles-lez-Waremme
(Faimes, prov. Luik) dateren uit de derde eeuw). Opvallend zijn de voorwerpen die deel uitmaken van het paardentuig,
zoals de teugelgeleiders (Amand 1975, fig. 16 nrs. 29-31) en bladvormige hangers (Amand 1975, fig. 16 nr. 27), naast 
harnasonderdelen (Amand 1975, fig. 16, nrs. 33-34). De dateerbare voorwerpen horen thuis in de tweede helft van de
tweede en vooral de derde eeuw (Amand 1975, 37 nrs. 28 en 34, 38 nr. 38, 42-4). Het begraven van het depot kan
gesitueerd worden in de derde eeuw, met de einddatum van de vindplaats als terminus ante quem.

Context 24: Buiten context

Statuette nr. 29 werd in 1968 op het terrein van het “atelier du bronzier” gevonden door L. Demarez, maar de precieze 
context is niet gekend. Statuette nr. 1095 werd gedurende de opgravingen van de NDO gevonden, maar buiten context 
(Amand 1984, 93-94).

Serie 65. Datering met iconografie: 100-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 29 (65). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: keerzijde bewaard van 
onder de schouderbladen. Van de voorzijde blijven alleen een groot deel van de benen en het voetstuk. 
Van de details van het kleed is weinig bewaard. Breukvlak op de linkerzijkant ter hoogte van de hand. 
Hoogte: 13,3 cm. Bewaarplaats: Blicquy MPG. Inventarisnummer: BL 68. Vondstspecificatie: losse 
vondst L. Demarez. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Hol van halverwege de onderbenen. Buisvormige holte ter hoogte van de borst. Een kleiprop 
verstevigt de verbinding van de hielen en het kleed met het kleine bijna conische voetstuk. Luchtgat van 3
mm achter de linkeronderarm. Iets lager, achter de linkerpols tekent zich een tweede luchtgat af van 
dezelfde afmetingen dat echter niet volledig door de wand gaat. Vermoedelijk is het door de mal 
afgedrukt. Dit betekend dat het model voor deze mal een reeds gebakken statuette was, voorzien van een 
luchtgat dat zijn afdruk in de wand van de mal achterliet. Dit is het bewijs voor de overmoulage van 
volledig afgewerkte statuetten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1095. Miniatuurstatuette. Thema: man. Bewaringstoestand: één oor de armen, de beentjes en de 
fallus zijn afgebroken. De achterste steunrib heeft geen breukvlak. Hoogte van hoofd tot breukvlak van de
benen: 6,1 cm.. Bewaarplaats: Blicquy MPG. Inventarisnummer: E 3. Productietechniek: fallisch 
mannetje. Massief. Handgevormd. Twee gaatjes duiden de ogen aan en de mond is gegraveerd. Kledij is 
aangeduid door lichte verticale groefjes op de borst vanaf de hals. Een holte onderaan duidt mischien op de
produtietechniek. Het figuurtje is mogelijk gevormd rond een staafje. De holte heeft een diameter van 8 
mm en is ongeveer 2,5 cm diep. Een uitstekende steun aan de rugzijde geeft het beeldje een stabiel 
standvlak. Kleur: bruinig grijs (Munsell 10 YR 5/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, 
mat. Bibliografie: Amand 1984, 93-94 fig. 1: identificatie als een soort uil zonder aanduiding van de 
pluimen. Dit is echter onwaarschijnlijk. Zo werd een mond gegraveerd onder de zogenaamde bek....

Context 916: B 550 b, kuil 3 (1968)

Kuil 2, waarin zich kuil 3 aftekende, was gelegen op 2 m afstand van de laagoven. Het was een rechthoekige kuil met
een lengte van 4 m en met schuine wanden (Amand 1975, 11). De vulling was gedeeltelijk afgedekt met stenen en
dakpannen. De vlakke bodem bevond zich op 1,8 m. De zwarte vulling bevatte voorwerpen in brons, lood, ijzer en 
keramiek. De meest recente keramiek is afkomstig uit de periode IIA (Amand 1975, 12-13, fig. 3 nrs. 1-11). In de 
zuidwesthoek bevond zich op een diepte van 80 cm en een oppervlakte van 30 op 50 cm een depot met bronzen 
voorwerpen, gietresten en fibulae, vermengd met een grote hoeveelheid houtskool (Amand 1975, 13: dit is dezelfde
diepte als kuil 3: gaat het om een vergelijkbaar apart depot ?). In de zuidwesthoek bevond zich op een diepte van 1,7 m
een bronzen statuette van Mars (Amand 1975, 29-31, fig. 13,2; vergelijk fanum: Mars). Kuil 2 werd door Amand
beschouwd als gebruiksruimte van het atelier (Amand 1975, 29). Slechts weinig voorwerpen in aardewerk lenen zich 
tot een goede datering: deze is gebaseerd op slechts twee scherven, die vergeleken worden met het repertorium van
Howardries. Daarom is voorzichtigheid geboden voor de datering van depot 2. Volgens Amand overstijgt de datering 
op basis van de keramiek het midden van de tweede eeuw niet (Amand 1975, 12). Nochtans komt een pin met
klokvormige kop uit depot 2 ook voor in depot 3 en 8, waar zij als argument gebruikt worden voor een datering op het 
einde van de tweede of in de derde eeuw (Amand 1975, 43 en fig. 14,2 en 14,7). Daarom is het waarschijnlijk dat de
opvulling van depots 2, 4, 3 en 8 gelijktijdig zijn te situeren op het einde van de tweede eeuw of in de eerste helft van 
de derde eeuw. Voor kuil twee duidt de aanwezigheid van types uit Howardries op een ruime chronologische spreiding
van voorwerpen.

Soort context: artisanaat, metallurgie. Datering: 50/180-250 n.C.

Heiligdom

Datering: 10/15(?)-275 n.C.
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Opgravingen van de NDO en de Cercle de Tourisme et de Recherches archéologiques Blicquy-Aubechies brachten sinds
1978 een uitgestrekt fanum aan het licht op de site Ville d’Anderlecht, op de plaats met de coördinaten van Lambert 99,450

 oost/ 141,500 noord (CAW 1, 1993, 35-36 (L. Demarez, A. Henton); CAW 2, 1994, 47-49 (L. Demarez, E. Gillet en A. 
Henton); Demarez et al. 1995). De tempel was ingeschreven in een temenos (Demarez et al. 1995, 6-9 met plan). De
zijkanten van de omheining aan de noordoost - en zuidwestzijde, bestaan uit 80 m lange galerijen met een breedte van 6 m,
met aan de binnenzijde een zuilenrij die opent op het binnenplein. De tempel bevindt zich achteraan aan de noordwestzijde, 
axiaal voor een brede hemisferische galerij die absidiaal ingewerkt is in de noordwestmuur van de omheining. Cella en
omgang beslaan een bijna vierkant oppervlak met een zijde van ongeveer 20 m. Aan de tegenoverliggende zuidoostzijde van
de temenos werd, in de as van de tempel, een tweedelig rechthoekig ingangsgebouw ingewerkt in de omheiningsmuur.
Daarin werd de fundering gevonden van een altaar of een waterbekken. Aan de binnenzijde van de zuidoost muur werd een
vierkante altaarfundering aangetroffen. Langs de noordwestelijke omheiningsmuur liep een kanalisatie voor water, die
gevoed werd door een aquaduct dat over een afstand van 850 m in de richting van het dorp Tourpes kon gevolgd worden.
De vele muntvondsten doen vermoeden dat het heiligdom reeds bestond op het eind van de eerste eeuw v.C. (Archeologie
1982, 85 (M. Amand, N. Barrois en L. Desmarez). In 1987 werd in de zone ten zuidoosten van de hemisfeer een kuil 
gevonden met een diameter van 3,8 m met in het onderste deel grof gemagerde keramiek en een kleine hoeveelheid 
houtskool en met in de bovenste laag dikwandige onversierde keramiek, voorraadvazen en potten met oor in La Tène traditie.
Hierin vonden de opgravers bewijs voor het bestaan van een sacrale ruimte in de voor-Romeinse periode (Archeologie 1988,
145-146 (N. Barrois en L. Desmarez)). In 1988 werd een kuil met een diameter van 1,25 m gevonden die uitsluitend schedels
van paarden bevatte (Archeologie 1988, 145 (N. Barrois en L. Desmarez)).
Informatie over de vereerde godheden krijgen wij vooral via statuetten in brons en terracotta. In 1981 werden in de puinlaag
aan de binnenzijde van de hemisfeer een bronzen Jupiter gevonden en een gedrapeerde stenen buste van een vrouw 
(Archeologie 1981, 28 (M. Amand, N. Barrois en L. Desmarez)). In 1993 werd een bronzen statuette gevonden van Mars
(Demarez et al. 1995, 18: foto). Een ander bronzen statuette van Mars, gevonden in het heiligdom, is sterk verwant aan 2
Marsbeeldjes, gevonden in het bronsatelier, opgegraven in 1968 (Demarez et al. 1995, kleurenplaat tussen p.10 en 11; 
Amand 1975, 29-33, fig. 13, 1 en 2). Ten noordwesten van het heiligdom werd in de nabijheid van de thermen een bronzen
beeldje gevonden van Mercurius, wiens attribuut, de bok, in het complex eveneens met 5 bronzen exemplaren 
vertegenwoordigd is (Demarez et al. 1995, kleurenplaten tussen p.10 en 11). In de noordoostgalerij van de temenos werden 
fragmenten van minstens drie Venusvoorstelling in terracotta gevonden.

Context 25: Noordoostgalerij van de temenos

In de noordoostgalerij van de temenos werden de terracottastatuetten nrs. 825 tot 828 gevonden.

Serie 44. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 4 (44), 9 (44) en 825 (44).

Cat. nr. 825 (44). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de hals 
tot boven de voeten. Keerzijde van halfweg de rug tot de knieën. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Blicquy
MPG. Inventarisnummer: BL VA Sanct. Galerie Nord F89. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Fijne naad. Onregelmatig luchtgat met een diameter van 5 mm achter de linkerhand. De 
binnenzijde vertoont een ronde holte ter hoogte van de borst, is vlak ter hoogte van de benen en vrijwel 
massief onder de knieën. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs tot licht geeloranje (Munsell 
7,5 YR 8/2,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.

Serie 109. Datering met iconografie: 180-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Autun: epigrafie (coroplast) 3279 
(109) en 3287 (109).

Cat. nr. 828 (109). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voetstuk met de 
onderzijde van de benen en het kleed. Hoogte: 5,1 cm. Bewaarplaats: Blicquy MPG. Inventarisnummer: 
BL VA Sanct. Galerie Nord F 89. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd bolvormig voetstuk. Een kleiprop verstevigt de verbinding van de hielen en het kleed met het 
voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht tot bruinig grijs (Munsell 10 YR 7,5/1). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 826. Thema: Venus. Bewaringstoestand: hoofd. Samengesteld uit 4 fragmenten. Het breukvlak 
aan de linkerhelft is een oud verweerd breuvlak. Aan de rechterhelft is het breukvlak recent. Hoogte: 3,7 
cm. Bewaarplaats: Blicquy MPG. Inventarisnummer: BL VA Sanct. Galerie Nord F89. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, zeepachtig.

Cat. nr. 827. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: keerzijde van het voetstuk 
en voorzijde van de onderbenen en het kleed. De voeten en het kleed zijn erg beschadigd. Hoogte: 5 cm. 
Bewaarplaats: Blicquy MPG. Inventarisnummer: BL VA Sanct. Galerie Nord F89. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Fijne naad. Een kleiprop 
verstevigt de verbinding tussen voetstuk en kleed. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Bovigny Haie de Jardin

De site Haie de Jardin is gelegen op een hoogte van 500 m. Deze vormt de waterscheiding tussen de valleien van de Ronce en de
Glain in het noorden en de Ourthe orientale in het zuiden (Remy 1983, 127,129, fig. 2: geografische inplanting. Kadasterplan
sectie Halconreux 1759 d2). De kleine begraafplaats bleef tot op dit ogenblik geïsoleerd in het landelijk gebied van Bovigny. Op
ongeveer 5 km ten zuiden liggen de villa’s van Limerlé en Cherain langs de Ourthe. De weg Reims-Keulen ligt aan de overzijde 

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Bovigny. Fusie: Gouvy. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: landelijke inplanting.
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van de Ourthe, meer dan 7 km zuidelijker. De kleinschaligheid en de isolatie tegenover het wegen- en rivierennet, doen 
vermoeden dat het grafveld hoort bij een kleine landelijke inplanting.

Grafveld

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 150-250 n.C.

In 1930 werd de necropool opgegraven door de NDO onder leiding van J. Breuer. De voorwerpen worden bewaard in het
museum Brussel KMKG. In totaal werden 20 brandgraven ontdekt, waaronder 2 bijzettingen in loculi, gevormd door
plaatselijke schistplaten. Vijf andere graven hadden een rechthoekige vorm, de rest was onregelmatig. De datering van de 
terra sigillata en het gewoon aardewerk spreidt zich uit over de tweede helft van de tweede en de eerste helft van de derde
eeuw (Remy 1983, 144).

Context 26: Graf 4

Graf 4 is een urnengraf. Het bestaat uit een vierkante kuil van 40 x 44 cm en is 40 cm diep (Remy 1983, 131-134).
Vorm en afmetingen komen overeen met die van de loculi, maar er werden geen wandstructuren genoteerd. Het is niet
uitgesloten dat dit graf oorspronkelijk in een loculus was bijgezet. De kuil bevatte enkel een asurn, die verloren ging, en
de statuette nr. 271 (397) van een zittende vrouw met een hondje op de schoot. Het beeldje was gedeeltelijk bedekt door
de gebroken urn die de beenderresten bevatte.

Soort context: graf, urnengraf.

Serie 397. Datering met iconografie: 150/180-250 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 271 
(397).

Cat. nr. 271 (397). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met aar en vrucht. Bewaringstoestand: volledig
bewaard. Samengesteld uit 2 fragmenten. Een verticale barst loopt aan de voorzijde midden over de borst. 
Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Brussel KMKG. Inventarisnummer: T4. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. De meeste retouches op het kleed en de zetelhoeken gebeurden voor het
bakken en maken waarschijnlijk deel uit van de mal. Breed gladgestreken naad ter hoogte van het hoofd. 
Gegladde zij- en rugleuning met frequent diepe verticale krassen bij het gladden veroorzaakt door de 
grovere bestanddelen van de pasta aan de oppervlakte. De naden op de zijleunigen hebben een 
onregelmatig gebogen verloop. Post cocturam werd op de achterzijde een "X" gegraveerd met erboven een
gebogen horizontale groef. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: bleek roodachtig tot dof oranje (Munsell 
2,5 YR 7,5/4). Oppervlak minder rood dan de kern. Zwarte beschildering duidt de spleetvormige ogen aan
en de wenkbrauwen in de vorm van een lange ononderbroken lijn die een hoek vormt boven elk oog. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Mariën 1965, 19a (vermelding); 
Remy 1983, 133-134 fig. 4.

Braives Sarrasins

De nederzetting is ingeplant op een heuvelrug boven de vallei van de Mehaigne in het leemgebied van de Luikse Hesbaye (Brulet
1981, 12-13 fig. 4). De weg Bavay-Keulen volgt in deze streek de waterscheidingslijn tussen de valleien van de Mehaigne en de 
Geer (Jeker). De site gekend onder de benaming Sarrasins strekt zich voornamelijk uit over het grondgebied van de gemeente 
Braives en voor een klein gedeelte over de gemeenten Lens-Saint-Remy en Avennes (Brulet 1981, 14 fig. 5 ,19 fig. 8).
De Gallo-Romeinse agglomeratie ontwikkelde zich langs de weg van Bavay naar Keulen en minstens twee schuine aftakkingen, 
waarvan één in de richting van de tumulus van Avennes (Petit en Mangin 1994, 256(R. Brulet en F. Vilvorder )). De inplanting in
de driehoek tussen en rond deze wegen, doet vermoeden dat het kruispunt aan de grondslag ligt van het ontstaan van de vicus
(Brulet 1981, 208: vergelijkt de inplanting met die van Asse en Vieux-Virton, waar tevens het samenkomen van twee hoofdwegen
de ontwikkeling heeft bepaald). De totale oppervlakte van dit min of meer driehoekige gebied wordt geschat op ongeveer 25 ha 
(Brulet 1981, 10 fig. 2, 208). De nederzetting maakte deel uit van de Civitas Tungrorum en lag op 28 km van de hoofdplaats 
Tongeren (Brulet 1981, 23). Mogelijk ligt de Keltische naam briva aan de oorsprong van de huidige naam (Brulet 1981, 19-20). 
Volgens sommigen is de agglomeratie te identificeren met het Perniciacum van het Itinerarium Antonini of het Pernaco van de 
Peutingerkaart (Brulet 1981, 24, 208; Petit en Mangin 1994, 256 (R. Brulet en F. Vilvorder)).

De vicus was reeds in de Augusteïsche periode bewoond. In de eerste en tweede eeuw kent de site een bloeiend artisanaat, meer 
bepaald keramiekproductie en bronsbewerking, waarvan de vele gietkroezen getuigen. Verder werden ook kalkovens gevonden en
aanwijzingen voor ijzerbewerking (Petit en Mangin 1994, 257 (R. Brulet en F. Vilvorder)). Een pottenbakkersatelier was er actief
van de Claudische periode tot het einde van de eerste eeuw. Het produceerde onder andere Belgische keramiek, gebronsd 
vaatwerk en kruiken. Kleine landbouwinplantingen in de omgeving maken van Braives een belangrijk afzetcentrum voor de
bedrijven in het hinterland (Brulet 1981, 207; Brulet 1985, 150 fig. 50: kaart met de landelijke inplantingen rond de vicus van 
Braives Sarrasins)). Dit blijkt ook uit de vele graansilo’s die op verschillende plaatsen werden herkend (Brulet 1981, 213; Brulet 
1983, 14-17, 202, 206). In de laat-Romeinse tijd wordt een militaire baanpost of burgus opgericht te Braives, in het kader van de 
reorganisatie van het defensiesysteem. De burgus kende verschillende ontwikkelingsfasen van het einde van de derde tot het 
midden van de vierde eeuw. Uit de vierde eeuw werden verder slechts geringe sporen van bewoning geregistreerd.
In de ontwikkeling van de nederzetting werd vastgesteld dat verschillende houten gebouwen werden opgevolgd door langwerpige
gebouwen met stenen funderingen ( Petit en Mangin 1994, 256(R. Brulet )).

Na eerder onderzoek door het Institut archéologique liègeois, de Cercle archéologique Hesbaye-Condroz en de Nationale Dienst 
voor Opgravingen, worden sinds 1973 jaarlijks systematische opgravingen verricht door het Centre de Recherches d’Archéologie
Nationale de L’Université catholique de Louvain en de Société d’Histoire et d’Archéologie de Waremme (Brulet 1981, 27-39). 
Voor de publicatie van de site, werd gekozen voor een indeling van de vicus in zones, die op hun beurt zijn onderverdeeld in 

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Braives. Fusie: Braives. Luik, B.
Antieke naam: Perniciacum (?). Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: baanvicus van gemiddelde grootte; kruispunt, Bavay-Keulen, metallurgie, keramiek, afzetmarkt. Datering: -15/0-350 
n.C.
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sectoren.

Zone I, met de sectoren A tot D, omvat het centraal deel van de vicus (Brulet 1981, 42 fig. 17, 212 fig. 80). Hier werd de 
Romeinse weg aangesneden en een loodrechte zijtak in zuidelijke richting. Uit de archaeologica blijkt dat deze zone reeds
bewoond was bij de aanvang of zelfs kort voor het begin van de jaartelling (Brulet 1981, 210). Een gebouw met stenen fundering
en een kelder, werd door brand vernield na 239 n.C. en verlaten (Brulet 1981, 211). Een tweede, aangrenzend gebouw met kelder,
werd verlaten op het einde van de derde eeuw. Gelijktijdig bestonden ook constructies met houten kelder, in gebruik in de tweede
en derde eeuw (Brulet 1981, 213). Een 8 m diepe rechthoekige kuil, met uitzonderlijke archeologische vondsten en veel
dierenbeenderen, raakte in onbruik in het begin van de derde eeuw ( Brulet 1981, 67-70, 213). Op het einde van de derde eeuw
werden de verdedigingswerken aangevat voor de burgus, waarvan de zuidelijke gracht gelegen was boven op het tracé van de
oudere Romeinse baan. De verdedigingsgracht werd in verschillende fasen aangepast tot het midden van de vierde eeuw (Brulet 
1981, 214). Er is geen enkele aanwijzing voor het voortleven van dit deel van de vicus na het midden van de vierde eeuw (Brulet
1981, 214).

Zone II, met de sectoren E tot H, omvat het westelijk perifeer deel van de vicus ten noorden van de Romeinse weg (Brulet 1983,
10 fig. 2, 205 fig. 66). Hier werd een belangrijk pottenbakkersatelier opgegraven, dat actief was in het tweede derde van de eerste
eeuw (Brulet 1983, 201). De tot nog toe gevonden resten omvatten 12 ovens, kuilen voor de opslag van klei en houten structuren.
Het productiegamma bestond uit Belgische waar, gebakken in oxiderende en reducerende atmosfeer, en kruiken (Brulet 1983,
145-160). In de tweede en derde eeuw werd de sector gedeeltelijk opnieuw in gebruik genomen, maar ditmaal niet meer voor 
artisanale activiteiten (Brulet 1983, 203). In de late keizertijd was de plaats verlaten.

Zone III, met de sectoren I en J, omvat het westelijk perifeer deel van de vicus dat aansluit op de pottenbakkerszone, met de
Romeinse weg en sporen ten noorden, maar vooral ten zuiden ervan (Brulet 1985, 10 fig. 1, 165 fig. 56). In deze zone kon worden
aangetoond dat de Romeinse weg en de afbakeningsgrachten, ten laatste aangelegd werden gedurende het eerste decennium v.C. 
(Brulet 1985, 163). Naast houtbouwsporen en afvalkuilen uit de Flavische periode, werd in het zuidelijk deel van deze zone een 
afvalkuil J 47 aangesneden, waarin zich misbaksels en gebroken vaatwerk bevonden (Brulet 1985, 26, 164). De bijbehorende 
ovenstructuur werd nog niet gevonden. De kuil verschaft belangrijke aanvullende informatie over het pottenbakkersatelier. In de 
vulling bevonden zich tussen het overige vaatwerk, een dertigtal stuks gebronsd aardewerk van lokale makelij, waarvan
verschillende gesigneerd EMIMO of IMIMO. Uit het vormenrepertorium blijkt tevens dat het pottenbakkersatelier bleef bestaan
tot het einde van de eerste eeuw. In de tweede eeuw werd, na het verlaten van het pottenbakkersatelier, een grote langwerpige 
constructie gebouwd, met de korte zijde naar de straat gericht (Brulet 1985, 166: het grondplan is gekend van andere vici als 
Clavier-Vervoz en Amay). Verder werden verschillende kelders opgegraven en een waterput (Brulet 1985, 166). Er zijn geen
sporen uit de late keizertijd bekend.

Zone IV met de sectoren K tot O omvat het westelijk centraal deel van de vicus, gelegen tussen de westelijke periferie en de
pottenbakkerszone en de laat-Romeinse versterking (Brulet 1990, 7, 215). De eerste aanleg van de Romeinse weg kon in deze
zone gedateerd worden in de loop van het tweede decennium v.C. (Brulet 1990, 218). Ondanks de overvloed aan archaeologica
die een drukke eerste-eeuwse bezetting van de zone verraden, zijn de grondsporen moeilijk te interpreteren. Meestal gaat het om
kuilstructuren. Enkele ovens en kleidepots uit de sectoren K, L en M sluiten aan bij het pottenbakkersatelier (Brulet 1990, 220, 
221). De ovens werden door archeomagnetisme gedateerd in het tweede derde van de eerste eeuw. Enkele langwerpige gebouwen
met stenen fundering dateren uit de tweede en derde eeuw. De korte zijde is steeds naar de straat gericht. Geassocieerd met deze 
gebouwen, maar ook elders, werden kelders teruggevonden. Uit dezelfde periode werden een tiental diepe cirkelvormige putten
gevonden, die niet als waterput werden gebruikt en waarvan het gebruik nog niet werd opgehelderd (silo, koelruimte ?) (Brulet,
1990, 217, 220-221). Uit de laat-Romeinse tijd dateert de versterking waarvan de westelijke zijde werd aangesneden in sector O.
Twee kalkovens werden archeomagnetisch in de vierde eeuw gedateerd. Mogelijk staan zij in verband met de bouw van een 
wachttoren in de eerste helft van de vierde eeuw (Brulet 1990, 221). Buiten de versterking zijn de laat-Romeinse sporen zeldzaam.

Secteur I (Zone III)

Soort vindplaats: woonzone. Datering: -15/0-275 n.C.

De sector werd opgegraven in 1979 en 1980 (Brulet 1985, 9-21). Er werd een stuk van de Romeinse weg opgegraven met ten
zuiden kleine grachten. Langs weerszijden van de weg bevonden zich een stenen kelder, drie houten kelders en een waterput.

Context 29: sleuf 80.7, kelder 4, lagen p en q (Perceel 12 b)

Kelder 4 leunt onmiddellijk aan tegen de noordzijde van de antieke weg (Brulet 1985, 11-14). De kuil had rechte
wanden en een rechthoekig grondplan met een oppervlakte van 3,4 x 3,6 m. De bewaarde hoogte bedroeg 2,1 m. In de 
noordoosthoek werden treden uitgespaard in de bodem die toegang gaven tot de kelder. De bodem bestond uit
aangestampte leem. De onderste lagen p en q bevatten voorwerpen uit de bezettingsperiode en de fase waarin het 
gebouw werd opgegeven. Hierin bevond zich de statuette nr. 771 (401). De andere voorwerpen uit de onderste lagen
(munten, terra sigillata, mortaria, gevernist aardewerk en Pompejaans rood aardewerk) dateren de bezettingsfase van 
het einde van de tweede tot het begin van de derde eeuw (Brulet 1985, 14). Dit beeld werd bevestigd door de 
bovenliggende opvullingslagen. In vergelijking tot de omliggende kelders, is de constructie van kelder 4, met zijn groot
grondplan en regelmatige wanden, verzorgd te noemen (Brulet 1985, 166).

Soort context: kelder. Datering: 180-220 n.C.

Serie 401. Datering met iconografie: 180-240 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 771 (401). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met aar en vrucht. Bewaringstoestand: bovenste
helft van de figuur. Samengesteld uit 2 fragmenten. Modern opgevuld met gips. Hoogte: 7,1 cm. 
Bewaarplaats: Waremme MR. Inventarisnummer: 80 BR 478. Vondstspecificatie: Sarrasins: sector I sleuf
7: kelder 4. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. 
Ogen met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad op het hoofd en ter hoogte van de 
schouders. Het gladden van de zetel veroorzaakte korte verticale krassen door de grove bestanddelen in de
pasta. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: witbakkende pasta. Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: 
Brulet 1985, 47 nr. 13, 49 fig. 16.
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Secteur K (Zone IV)

Soort vindplaats: woonzone van eerste tot derde eeuw, eerste-eeuwse pottenbakkersovens. Datering: -15/0-275 n.C.

Sector K is gelegen te zuiden van de Romeinse weg en werd opgegraven in 1981 en 1982. Het is in hoofdzaak een 
woonzone, waar ook enkele sporen van eerste-eeuwse pottenbakkersactiviteit werden waargenomen (Brulet 1990, 11-17). Er
werden verschillende kelderstructuren opgegraven en typische diepe cirkelvormige kuilen. Daarnaast werden talrijke kuilen
opgetekend. Zij werden gebruikt als afvalkuil en bevatten voorwerpen van de eerste tot de derde eeuw. Van het 
pottenbakkersatelier werden twee ovens en een kleidepot gevonden. In één van de vernielde ovens werd een
terracottafragment gevonden. Een tweede fragment van hetzelfde beeldje bevond zich in een kuil samen met 
dierenbeenderen.

Context 30: sleuf 82.19, oven 18

Het fragment van de voorzijde van nr. 1183 (946) werd gevonden in structuur 18, een volledig vernielde 
pottenbakkersoven (Brulet 1990, 16). De context bevatte verder een bronzen spatel (Brulet 1990, 64 nr. 27 (M. N.
Elie-Lefèbvre)), een benen naald (Brulet 1990, 76 nr. 14 (F. Vilvorder)), fragmenten van een glazen kom in blauw 
transparant glas Isings 3b (Brulet 1990, 84 nr. 11 (F. Vilvorder); Isings 1957, 19-20: voorbeelden uit de eerste tot begin
tweede eeuw), een fragment van een tronconische beker met matte grijsbruine engobe (Brulet 1990, 122 nr. 20 (F.
Vilvorder)), gewone keramiek en dierenbeenderen. De oven werd niet gedateerd door archeomagnetisme, maar de
algemene datering van het pottenbakkersatelier suggereert een datering in het tweede derde van de eerste eeuw (zie 
site).

Soort context: vernielde pottenbakkersoven. Datering: 33-66/? n.C. Gecorrigeerde datering: 33/160-180/210 n.C.

Interpretatie: De vondst van een Servandusbeeldje in de vernielde oven laat verschillende denkpistes open. Ofwel is 
deze oven te dateren in de tweede helft van de tweede eeuw, later dan de rest van het atelier, ofwel bleef de
ovenstructuur langer bewaard en werd zij pas vernield en opgevuld na een eeuw. Het is ook mogelijk dat het beeldje 
apart werd ingegraven. In elk geval staat de datering van het beeldje in de tweede helft van de tweede eeuw vast.

Serie 946. Datering met iconografie: 160/170-180/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 1183 (946). Thema: Bacchus. Type: staand met panter, beker en druiven. Bewaringstoestand: 
fragment van de voorzijde van de rechterbovenarm tot de linkerknie en een kleedfragment van de 
keerzijde. Kleedfragment van de keerzijde: maximale hoogte 6,5 cm, hardheid van de kern matig hard 
(Mohs 3), hardheid van het oppervlak zacht (Mohs 2), oppervlak glad poederig . Maximale hoogte 
fragment van de voorzijde 8,7 cm, hardheid van kern en oppervlak matig hard (Mohs 4), oppervlak glad. 
Hoogte: 9,6 cm. Bewaarplaats: Louvain-La-Neuve CRAN. Inventarisnummer: 82.848 (voorzijde) en 
82.609 (keerzijde). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Malknobbeltjes op het 
oppervlak. Breed gladgestreken naad, vooral ter hoogte van de beker. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
(wit) fragment van de voorzijde licht grijs (2,5 Y 8/2), kleedfragment lichter dan licht grijs (2,5 Y 8/2). 
Bibliografie: Brulet 1990, 76 nr. 17 en 18, 77 fig. 34 (F. Vilvorder).

Context 31: sleuf 82.12, kuil 22

Het fragment van de keerzijde van cat. nr. 1183 ((946) werd gevonden in structuur 22, een kuil die naast het 
terracottafragment ook dierenbeenderen bevatte (Brulet 1990,16). De kuil had volgens het opgravingsplan een 
onregelmatige vorm en een lengte van ongeveer 4 m.

Soort context: kuil met terracottafragment en dierenbeenderen. Datering: 160/170-180/210 n.C.

Serie 946. Datering met iconografie: 160/170-180/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 1183 (946). Thema: Bacchus. Type: staand met panter, beker en druiven. Bewaringstoestand: 
fragment van de voorzijde van de rechterbovenarm tot de linkerknie en een kleedfragment van de 
keerzijde. Kleedfragment van de keerzijde: maximale hoogte 6,5 cm, hardheid van de kern matig hard 
(Mohs 3), hardheid van het oppervlak zacht (Mohs 2), oppervlak glad poederig . Maximale hoogte 
fragment van de voorzijde 8,7 cm, hardheid van kern en oppervlak matig hard (Mohs 4), oppervlak glad. 
Hoogte: 9,6 cm. Bewaarplaats: Louvain-La-Neuve CRAN. Inventarisnummer: 82.848 (voorzijde) en 
82.609 (keerzijde). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Malknobbeltjes op het 
oppervlak. Breed gladgestreken naad, vooral ter hoogte van de beker. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
(wit) fragment van de voorzijde licht grijs (2,5 Y 8/2), kleedfragment lichter dan licht grijs (2,5 Y 8/2). 
Bibliografie: Brulet 1990, 76 nr. 17 en 18, 77 fig. 34 (F. Vilvorder).

Context 32: hors contexte

Soort context: buiten context.

Cat. nr. 1185. Malgevormd unguentarium. Bewaringstoestand: fragment van de linkerachterpoot en bil. 
Hoogte: 3,15 cm. Lengte Maximaal: 5,6 cm. Bewaarplaats: Louvain-La-Neuve CRAN. 
Inventarisnummer: 82.528. Vondstspecificatie: losse vondst. Kleur: (licht beige) licht geel oranje (Munsell
10 YR 8/3). Oppervlak bedekt met loodglazuur (licht geelbruin) dichtst bij licht geel (Munsell 2,5 Y 7/4) 
en plaatselijk bruiner. Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Brulet 1990, 76 nr. 19, 77 fig. 34 (F. 
Vilvorder).

Secteur L (Zone IV)

Soort vindplaats: houtbouw, eerste-eeuws pottenbakkersatelier, tweede-eeuwse afvalkuilen. Datering: -15/0-275 n.C.

Sector L werd opgegraven in 1981 en 1982 en bevindt zich ten zuiden van de Romeinse weg. Er werden sporen van
houtbouw teruggevonden en enkele ovenstructuren die bewijzen dat het pottenbakkersatelier zich ook ten zuiden van de
Romeinse weg uitstrekte. Verder werden twee zeer diepe cirkelvormige putten gevonden en 18 afvalkuilen met 
constructiematerialen, resten van fauna en archaeologica die voornamelijk dateren uit de tweede eeuw (Brulet 1990,17-20).
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Structuur 29 is een afvalkuil met naast statuette 1120 (274) een Centraal-Gallische scherf versierde terra sigillata uit het
tweede kwart van de tweede eeuw (Brulet 1990, 104 nr. 124 (M. Vanderhoeven)) en fragment van een mortarium 
(Brulet 1990, 163 nr. 6 (A. Vanderhoeven)). De kuil had volgens het opgravingsplan een onregelmatige vorm en een
maximale lengte van ongeveer 2 m.

Soort context: kuil. Datering: 125-150 n.C.

Serie 274. Datering met iconografie: 125-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 208 
(274), 209 (274) en 1120 (274), pigment 1120 (274).

Cat. nr. 1120 (274). Thema: Minerva. Type: staand met rechterarm omlaag zonder attribuut. 
Bewaringstoestand: voorste helft van het voetstuk met de rechtervoet en een klein stukje van de verticale 
plooien van het kleed. Hoogte: 2,95 cm. Bewaarplaats: Louvain-La-Neuve CRAN. Inventarisnummer: 
82.146. Vondstspecificatie: Tranchée 82 A 4, Secteur 2, n° du plan 82 A 2. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. 
Basis met bijgesneden binnenrand: het standvlak en de onderrand binnenin. Verschoven binnennaad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Doffe roodbruine beschildering 
(Munsell 5 YR 5/3): beschildering van de boven- en onderrand van het voetstuk. Het voorste vlak van het
voetstuk is bedekt met een fijn ruitenpatroon. De zijvlakken zijn elk bedekt met een groot diagonaal kruis. 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Brulet 1990, 76 nr. 20, 79 fig. 35 (F. 
Vilvorder).

Secteur W (zone ?)

Context 35: context 3005

Statuette 1119, inv. nr. 91 BR 40 . Bijgevoegde info.: Braives “Sarrasin”, sector W, context 3005.

Gecorrigeerde datering: 100/140-200 n.C.

Serie 119. Datering met iconografie: 100/140-200 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 
3174 (119), petrografische analyse 1119 (119).

Cat. nr. 1119 (119). Thema: Venus. Type: met bedekt onderlichaam. Bewaringstoestand: bovenste helft 
zonder de rechterarm, samengesteld uit 6 fragmenten. Het ganse oppervlak is bedekt met kleine putjes, 
vermoedelijk verwering veroorzaakt door inwerking van water. Hoogte: 8,1 cm. Bewaarplaats: 
Louvain-La-Neuve CRAN. Inventarisnummer: 91 BR 40. Vondstspecificatie: Bijgevoegde info.: Braives 
“Sarrasin”, sector W, context 3005. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Breed opengewerkte binnenzijde tot in het 
hoofd. Verschoven naad: aan de binnenzijde is de naad van de achterste helft verdikt door het 
samenvoegen van de helften in nog vochtige toestand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht
grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Bras “Bras-Haut”

De site Bras Bras-Haut, is gelegen in de vallei van de bronnen van de Lomme. Er werd opgegraven door de Cercle Terre de
Saint-Hubert in 1971, 1979, 1980 en 1984 en door de NDO van 1981 tot 1983 (Remy 1991, 117-122(G. Hossey)). Drie gebouwen
met gemetste stenen funderingen werden opgetekend op de plaats Toray en een vierde gebouw 250 m verder op de plaats 
Fonçue-Virée. De gebouwen op de plaats Toray vormen duidelijk een kleine eenheid met een woonfunctie. Gebouw A omvatte 5
kamers en was voorzien van een hypocaust. In één van de kamers werd een muntschat gevonden, waarvan de jongste munt 
geslagen werd in 262 n.C. Gebouw B wordt door de vondsten, waaronder een koebel, geïnterpreteerd als een bedrijfsgebouw. Het
geheel van de archaeologica dateert de bezetting van deze gebouwen van het einde van de eerste eeuw tot kort na 262 n.C. (Remy
1991, 120 (G. Hossey)). In het derde gebouw C werden drie bouwfasen onderscheiden binnen een periode die loopt van het einde
van de tweede eeuw tot de eerste helft van de derde eeuw (Remy 1991, 118-120 (G. Hossey)). Het omvatte 10 kamers met onder 
andere een badgedeelte en een haard. Het vierde gebouw D, op de plaats Fonçue-Virée, is slechts gedeeltelijk opgegraven (AB
257, 1984, 58 en fig. 27 (G. Hossey); Remy 1991, 120, 122 fig. 6 (G. Hossey)). Het ligt volledig geïsoleerd van de woonkern. Het
bestaat uit 1 vierkant vertrek met een zijde van 11,5 m. De oost-west oriëntatie wijkt af van die van de gebouwen op de plaats 
Toray. De fundering bestaat uit onregelmatige stenen, waarop een muur in schist rust. De stenen muren hebben een breedte van 50
cm. Volgens G. Hossey is een interpretatie van dit gebouw niet mogelijk. Ons inziens sluiten het grondplan, de geïsoleerde ligging
en de vondst van een statuette een interpretatie als landelijke tempel niet uit, maar een volledige opgraving zou hierover uitsluitsel
moeten geven.

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Bras. Fusie: Libramont-Chevigny. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: bronnen Lomme, bewoningssporen, agrarisch. Datering: 90-270 n.C.

Fonçue-Virée: gebouw D

Soort vindplaats: tempel (?). Datering: 90-270 (?) n.C.

De archaeologica, geassocieerd met gebouw D, omvatten enkele scherven in gewoon aardewerk en een fragment van een
terracottastatuette nr. 1167 (Remy 1991, 120 (G. Hossey )). Het stelt het hoofd voor van een vrouw in witte pasta. Het enige
aanknopingspunt voor de datering, is de occupatieperiode van de nabijgelegen woonkern. De datering van de 
terracottastatuette is hiermee niet in tegenspraak en garandeert minstens een gelijktijdigheid van het gebouw D, met gebouw
C van de woonzone.

Context 36: onbekend

Context 33: sleuf 82.4, kuil 29
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Serie 322. Datering met iconografie: 180-250 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 1167 
(322).

Cat. nr. 1167 (322). Thema: vrouw met kind. Type: staand met één kind, de borst ontbloot. 
Bewaringstoestand: hoofd en romp bewaard tot onder de borst. Recente breukvlakken. Oude 
beschadigingssporen aan de voorzijde van de diadeem, het voorhoofd, op de naad aan de rechterschouder 
en de linkerarm. Mat craquelé oppervlak dat gemakkelijk afpelt. Hoogte: 7,4 cm. Breedte: 4,9 cm. 
Bewaarplaats: Arlon DMSF. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes 
op het oppervlak, vooraan in de diadeem en achteraan in het haar. Moulagefouten in de vorm van een 
gaatje aan de rechterzijde vooraan tussen de diadeem en het haar en in de vorm van een langwerpige 
kleiknobbel tussen de haren en de kin, eveneens aan de rechterzijde en boven de haardot. Breed 
gladgestreken naad. Bijgesneden naad: duidelijk ingesneden boven de hals aan de rechterzijkant en ook 
links en rechts boven de haardot in de nek. Verschoven binnennaad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Bruyelle

Op het grondgebied van Bruyelle, werden op de plaats Mont de la Justice in 1932-1934 gebouwenresten met hypocaust, 
aardewerk en munten opgegraven uit het Hoge Keizerrijk (Lesenne 1985, 38-39). Een Romeins villacomplex, bewoond in het
Hoge en Late Keizerrijk werd gevonden bij de Ferme de la Haute Eloge. Een gelijktijdig grafveld werd reeds ontdekt werd in
1897, in de periode van de uitbreiding van de steengroeven ten oosten van de villa. Het omvatte verschillende inhumatiegraven uit
de derde en vierde eeuw. In 1968 werd het tracé van de baan Bavay-Doornik gesneden.

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Bruyelle. Fusie: Antoing. Henegouwen, B.
Civitas: civitas Menapiorum, grens met civitas Nerviorum.

Soort site: verspreide bewoning in Hoge Keizerrijk, grafveld uit Late Keizerrijk.

Ferme de la Haute Eloge

Soort vindplaats: Gallo-Romeinse villa. Datering: 50-330 (?) n.C.

Bij de werken aan het tracé van de TGV in 1993 en bij de uitbreiding van het kerkhof van Bruyelle in 1997 werd de site 
Ferme de la Haute Eloge systematisch opgegraven. De oudste sporen op de site dateren uit het laat-Neolithicum, de vroege 
bronstijd en uit de La Tène I of II periode (Ancieau et al. 1998, 21-22 fig. 1). In de Romeinse periode ontstond op deze plaats
een villacomplex. In de huidige stand van het onderzoek kan nog geen continuïteit tussen de verschillende periodes worden
aangetoond.
De site is gelegen tussen de Schelde en het antieke tracé van de weg naar Doornik. Een diverticulum verbond de villa met de
weg Bavay-Doornik. Het Gallo-Romeins villacomplex omvat een pars urbana met een goed bewaard badgedeelte, een pars
rustica en een artisanale zone met onder andere een pottenbakkersoven (Ancieau et al. 1998, 23-25 fig. 2). In haar laatste fase
strekten de gebouwen zich uit over een oppervlakte van ongeveer 3,5 ha. De welstand blijkt duidelijk uit de gebouwensporen
en vondsten. Zo telde het badgedeelte naast twee koude baden, niet minder dan vijf kamers met hypocaust. Verder werden 
stenen beeldfragmenten gevonden van een losstaand beeld van natuurlijke grootte en fragmenten in hoogreliëf (Ancieau et
al. 1998, 31-32). Opmerkelijk is ook de vondst in een stenen kelder gelegen in de pars rustica, van een kalkstenen statuette
met de voorstelling van een tronende Fortuna vergezeld van twee adoranten (Champeaux 1995, 5-12).
Hoewel verschillende voorwerpen gevonden werden uit de eerste helft van de eerste eeuw, wordt het begin van de occupatie
gesitueerd in het begin van de tweede helft van de eerste eeuw n. C (Ancieau et al. 1998, 26). De contexten uit de Flavische
tijd tot het begin van de tweede eeuw zijn het talrijkst. In de tweede eeuw was het ganse terrein in gebruik genomen. De 
badgebouwen werden verlaten in de loop van de derde eeuw (Ancieau et al. 1998, 27). Ook de bijbehorende waterput was
vermoedelijk reeds in de eerste helft van de derde eeuw gedempt. De vulling van een waterput in het bedrijfsgedeelte van de
villa getuigt echter van het voortduren van de bewoning in de pars rustica in de vierde eeuw, vermoedelijk in het begin van 
die eeuw (Ancieau et al. 1998, 29-30).

Context 37: déptoir

Venusstatuette cat. nr. 1187 werd gevonden in een afvalkuil. De kuil is door zijn inhoud exemplarisch voor de 
tweede-eeuwse bezetting van de site, meer bepaald voor de eerste helft van de tweede eeuw (Ancieau et al. 1998, 27-28
fig. 6: De kuil bevatte veel terra sigillata uit Zuid- en Centraal-Gallië. De vormen zijn Drag. 18/31, Drag. 27, Drag. 35 
en Drag. 37. Oost-Gallische terra sigillata is vertegenwoordigd door een fragment met de stempel MINV. In terra nigra
komen twee vormen voor: P 46/51 (Deru 1996) en Nijmegen 58a (De Laet et al. 1972, 50). Verder komt een geverniste
beker voor met karniesrand type 2a (Brunsting 1937), typisch voor de tweede eeuw, borden in Pompejaans rood
aardewerk van de types 1, 6 en 7 (De Laet et al. 1972, 57-58), een mortarium met signatuur van Brariatus en een
Schelde-amfoor (Van der Werf et al. 1997, 67: Amphora production in the lower scheldt valley (Belgium ?) the 
Valkenburg-Marktveld evidence, Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta, 63-71).
Mogelijk zijn er jongere elementen aanwezig: Brariatus is in Velzeke typisch voor contexten uit eind 2de en begin 3de
eeuw (Deschieter en De Mulder 2001, 153); Trierse pottenbakker Minuso (?) hoort thuis in de tweede helft van de
tweede eeuw (zie Frey 1993).

Soort context: afvalkuil. Datering: 100-150 n.C.

Serie 44. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 4 (44), 9 (44) en 825 (44).

Cat. nr. 1187 (44). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van onder 
de borst tot onder de knieën. De rechterarm ontbreekt. Keerzijde van de onderrand van het zitvlak tot 
onder de knieën. Hoogte in rechte positie 7,4 cm. Hoogte: 7,4 cm. Vondstspecificatie: Op de voorzijde 
vermelding CRRAH. Op de keerzijde Bruy/HE - 265 b 26/9/93. Opgeplakte klever met vermelding III 19.
Een rond luchtgat met een diameter van 4 mm, bleef gedeeltelijk bewaard aan de keerzijde in het 
breukvlak achter de linkerpols. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige kern. Oppervlak witter. 
Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Ancieau et al. 1998, 27 (enkel vermelding).
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Clavier Vervooz

De nederzetting is ingeplant nabij de bronnen van de Néblon en langs de antieke weg Tongeren-Metz, dicht bij een kruispunt
(CAHC 12, 1972, 81-82 met plan (J. Willems en E. Lauwerijs); Bodson 1984, 18-20; Petit en Mangin 1994, 257-258(J. Willems ):
bibliografie en plan). Sinds 1960 worden er systematische opgravingen verricht door de Cercle archéologique Hesbaye-Condroz.
De gebouwen zijn langs de weg gelegen met de korte zijde gericht naar de straatkant. Verschillende van deze gebouwen hebben 
een openbaar karakter, zoals de thermen, een gebouw met basilicaal grondplan, een herberg en een overdekte markt (Helinium 13,
1973, 155-174 (J. Willems en E. Lauwerijs)). Een kleine familienecropool van zes graven rond een grafmonument was gelegen 
ten zuidwesten van de nederzetting op de plaats Fecheroux (Gueury en Vanderhoeven 1990). Het grafensemble dat gedateerd
wordt tussen 60 en 85 n.C., illustreert met zijn rijke geïmporteerde goederen uit het Rijnland, Zuid-Gallië en Italië, de reeds sterke
romanisatie in dit vroege stadium van de nederzetting en de hoge sociale status van sommige van haar bewoners. Een beeld van
Attis dat in 1896 gevonden werd op de plaats Fecheroux, behoorde tot dit grafmonument (Gueury en Vanderhoeven 1990, 66-67 
). Het grafmonument wordt daarom in verband gebracht met de Cybelecultus (Helinium 13, 1973, 159 (J. Willems en E.
Lauwerijs); Petit en Mangin 1994, 258(J. Willems)). Ten oosten van de woonkern lag het heiligdom (CAHC 14, 1975-1976, 
147-203 (J. en D. Witvrouw)). Binnen een omheining met een porticus aan de zuidzijde, bevond zich een omgangstempel met 
vierkant grondplan en een kleinere rechthoekige kapel. Ten noorden van de woonzone werden 15 pottenbakkersovens opgegraven
(CAHC 6, 1966, 47-112 (J. Willems, J. Docquier en E. Lauwerijs); CAHC 9, 1969, 5-21 (J. Willems)). Deze waren vooral actief
in de tweede helft van de eerste eeuw. Eén oven werd gedateerd in het laatste kwart van de tweede eeuw.
De nederzetting ontwikkelde zich vanaf de Claudische periode langs de Romeinse weg, waarmee ze chronologisch verbonden was
(CAHC 18, 1983-1984, 87 (J. Witvrouw)). De woonzone werd vernield in de tweede helft van de derde eeuw en niet meer 
herbouwd (Helinium 13, 1973, 173 (J. Willems en E. Lauwerijs)). Het heiligdom dat gelijktijdig met de woonzone ontstond rond
het midden van de eerste eeuw, vertoont een merkwaardig hiaat in de tweede eeuw. Na de troebelen in de tweede helft van de
derde eeuw, werd het volledig herbouwd. Het blijft in gebruik gedurende de ganse vierde eeuw. Dit bewijst dat een 
bevolkingskern bleef bestaan in Vervooz tot de periode van Arcadius (383-408) (CAHC 14, 1975-1976, 211 (J. en D. Witvrouw)).
Verschillende auteurs zien in de nederzetting het administratief, commercieel en religieus centrum van de pagus van de Condrusi
binnen de Civitas Tungrorum (CAHC 12, 1972, (J. Willems en E. Lauwerijs), 81; CAHC 14, 1975-1976, 206, 211 (J. en D. 
Witvrouw)).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Clavier. Fusie: Clavier. Luik, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: baanvicus Tongeren-Metz, keramiek, heiligdom met tempel, thermen, basilicaal gebouw, markt, monumentaal graf; 
Attis. Datering: 40-400 n.C.

Centrale vicus

Soort vindplaats: omgeving van de thermen.

Twee terracottafragmenten werden in de Gallo-Romeinse vicus gevonden in 1967 en 1970. Een juiste lokalisatie van de 
vindplaatsen binnen de nederzetting werd niet gepubliceerd. Wel kunnen wij uit de datum van de vondsten afleiden dat zij
gevonden werden in de kern van de vicus (Bodson 1984, 18-19: chronologisch overzicht van de opgegraven sectoren). In 
1967 werden gebouwensporen onderzocht ten westen van het thermengebouw, aan de overzijde van de Romeinse weg. In
1970 werd gegraven in het oostelijk en zuidelijk deel van het thermengebouw (Archeologie 1970, 70-72 (J. Willems). In 
deze thermen werden een 40 - tal munten gevonden van Claudius tot Valerius. Verder werd in het praefurnium een 
bronsdepot gevonden met elementen van een paardenharnas, een kraanstuk en een buste van Bacchus. Ten zuiden van de
thermen werden lagen uit de eerste eeuw aangesneden. Op het einde van het seizoen werd ook onderzoek verricht in het 
heiligdom dat zich op korte afstand ten oosten van het thermengebouw bevond. Wij kunnen een verband tussen de 
terracottavondst en het heiligdom uitsluiten, vermits in de publicatie door J. en D. Witvrouw uitdrukkelijk wordt gesteld dat
het heiligdom geen enkel beeldje in terracotta of in brons heeft opgeleverd (BCAHC 14, 1975-1976, 205 (J. en D. 
Witvrouw): Contrairement à beaucoup de sanctuaires gallo-romains, le sanctuaire de Vervooz n’a livré ni statuettes de terre
cuite ou de bronze...”).

Context 38: dépotoir

Statuette nr. 1105 is afkomstig uit een afvalkuil met scherven van het einde van de tweede eeuw (Brief J. Willems 
8/12/93: “La pièce 5/67/V provient d’un dépotoir contenant des tessons de poteries de la fin du 2ième sciècle”.

Soort context: afvalkuil. Datering: 180-200 n.C.

Serie 457. Datering met iconografie: 180-200 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische analyse 1105 
(457).

Cat. nr. 1105 (457). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met gevulde schoot en muurkroon. 
Bewaringstoestand: voetstuk met de benen van een zittende godin. Op de rugzijde staat vermeld “Vervoz
5/1967 A.20, dépotoir fin 2ième S”. Hoogte: 7,1 cm. Bewaarplaats: Amay MC. Inventarisnummer: 
5/67/V. Vondstspecificatie: dépotoir 2ième sciècle. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Basis met ingesneden binnenhoeken tot op de totale hoogte van de 
sokkel, en met bijgesneden binnenrand tot ca. 0,5 cm hoogte geglad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Bodson 1984, 53 nr. 227b, 86 pl. IX nr. 18: de vergelijking met Centraal-Gallische Nutrices of Fortuna's is
ongefundeerd; Brief J. Willems 8/12/93: “La pièce 5/67/V provient d’un dépotoir contenant des tessons de
poteries de la fin du 2ième sciècle”.

Context 917: remblai 2/8/93

Statuette nr. 1104 is afkomstig uit een nivelleringslaag (J. Willems briefwisseling van 8/12/93: “Le tesson 2/8/70/V 
provient d’un remblais”). Drie fragmenten in terra sigillata uit de tweede helft van de tweede eeuw stammen uit 
dezelfde context (Bulletin CAHC 17, 1981-1982 , 34 nr. 78-79, 46 Pl. S nr. 3 (J. Willems): nr. 78 is een onversierde 

Datering: 150-200 n.C.
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scherf met onleesbare stempel; nr. 79 is een onversierde scherf Drag. 33 met stempel ANDEGENVS, Lezoux
Antonijns; 46 Pl. S nr. 3: Lezoux, 150-200. Deze vondsten hebben dezelfde vondstdatum en stammen uit dezelfde 
context “Tranchée 2/8/70, à 70 cm de profondeur avec sigle sur têle Trico”).

Serie 283. Datering met iconografie: 150-200 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 1104 (283). Thema: Minerva. Type: staand met lans, het schild rustend op een globe. 
Bewaringstoestand: fragment van de keerzijde met de rug en de linkerschouder. Hoogte: 4,5 cm. 
Bewaarplaats: Amay MC. Inventarisnummer: 2/8/70/V. Vondstspecificatie: ophogingslaag. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed 
gladgestreken naad. De hals is buisvormig ingedrukt. De romp is breed open en vertoont veel 
vingersporen. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Het oppervlak is witter
dan de kern: engobe (?). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Bodson 1984, 53
nr. 227c, 86 pl. IX nr. 19: vergelijkt het kleed met een “lorica squamata”, zoals een Mars uit Altrier, 
Dheedene 1961, 222 fig. 17 en een Dioscuur uit het RLM van Trier, Schindler 1977, 39 nr. 107; Brief J. 
Willems 8/12/93: “Le tesson 2/8/70/V provient d’un remblais”.

onbekend

Renard vermeldt in 1905 een statuette in rode aarde: “figurine en terre rouge à Clavier (Vervooz)”. De 
vondstomstandigheden en de bewaarplaats zijn niet bekend (Renard 1905, 302 voetnoot 2).

Context 39: onbekend

Westrand

Een hoofd van een personage met muts (Vulcanus ?) in terracotta werd gevonden aan de westrand van de vicus (Brief J.
Willems 8/12/93: dit fragment zou in het bezit geweest zijn van J. Docquier). Het stuk is niet toegankelijk.

Context 40: onbekend

Destelbergen Eenbeekeinde

Sinds 1960 werden systematische opgravingen verricht te Destelbergen Eenbeekeinde, uitgevoerd door het Seminarie voor
Archeologie van de Rijksuniversiteit Gent. De vindplaats is gelegen in het westen van de gemeente Destelbergen, langs de
linkeroever van de Schelde en op minder dan 3 km van het samenvloeien van Schelde en Leie (De Laet et al. 1985, 4-8 fig. 1 (H.
Thoen)). De bodem wordt gekenmerkt door afwisseling van zeer droge zandgronden tot natte kleiige moerasgronden. De 
opgravingen brachten sporen aan het licht vanaf het Mesolithicum tot de Middeleeuwen. De oudste sporen in situ worden
gevormd door een grafveld van de urnenveldencultuur uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd (De Laet et al. 1985, 8-10 (H.
Thoen)). De geringe sporen uit de La Tène periode duiden op een verschuiving van de bewoningskern, mogelijk door toenemende
transgressieve activiteit van de Schelde. Er is dus geen sprake van continuïteit met de voor-Romeinse periode. Vermoed wordt, 
dat de site in de Romeinse periode gelegen was aan een noord-zuid verlopend wegtracé van Bavay naar het noorden.
In de Romeinse tijd kunnen twee perioden worden onderscheiden die telkens gepaard gingen met een nivellering van het terrein
en een herinrichting van de site (De Laet et al. 1985, 10-12 (H. Thoen)). De eerste periode liep van het midden van de eerste eeuw
n.C. tot het derde kwart van de tweede eeuw. De tweede periode ging van het einde van de tweede tot het derde kwart van de
derde eeuw. Het einde van de eerste periode kan in verband worden gebracht met de Germaanse invallen rond 170 n.C., terwijl de
tweede fase afsluit met de invallen rond 270 n.C. Door de grootschalige nivellering en herinrichting tussen de twee
bewoningsfasen, kan men spreken van een kortstondige onderbreking van de bewoning tussen het derde kwart van de tweede
eeuw en het einde van de tweede eeuw (De Laet et al. 1985, 10 (H. Thoen): bewoning opgegeven rond het einde van het derde
kwart van de tweede eeuw en terug in gebruik genomen naar het einde van de tweede eeuw).
De archeologische sporen zijn geconcentreerd op drie zandruggen (De Laet et al. 1985, 7 fig. 2(H. Thoen): plan met aanduiding
van de opgegraven sectoren). De noordelijke en zuidelijke zandruggen liepen parallel met de Schelde. In het westelijk deel van de
nederzetting liep een noord-zuid georiënteerde zandrug. De eigenlijke woonkern bevond zich in de twee bewoningsfasen op de 
noordelijke zandrug en was omgeven door een houten palissade (De Laet et al. 1985, 11 (H. Thoen)). De noordelijke zandrug
stond in directe verbinding met de Schelde door de noord-zuid verlopende zandrug. Langs deze as werd ook de zuidelijke zandrug
geleidelijk ingenomen. Hoewel houtbouw de regel was, zijn er in de zuidwestelijke zone aanwijzingen die doen vermoeden dat 
zich een stenen constructie bevond niet ver van de Schelde, mogelijk een los- en laadplaats (De Laet et al. 1985, 11 (H. Thoen)).
De bewoning had een gemengd agrarisch en artisanaal karakter. Zo werden verspreid over de noordelijke zandrug, ijzerslakken
gevonden in kuilen, grachten en archeologische lagen uit de twee bewoningsfasen (Schuerman 1994, 76). Nochtans werden de 
meeste sporen van artisanale bedrijvigheid uit de eerste periode, teruggevonden op de zuidelijke zandrug, met o.m. leemputten,
een houten waterput en een brandkuil voor houtskoolproductie. In de tweede periode kwam in de zuidwestelijke sector langs de 
noord-zuid verlopende zandrug een bloeiend artisanaat tot stand, met vooral sporen van metallurgie (De Laet et al. 1985, 11 (H.
Thoen)).
Zoals de bewoning, kent ook het grafveld een duidelijke periodisering. Een urnengraf uit de Flavische periode wijst erop dat in de
eerste eeuw graven aangelegd werden op de zuidelijke zandrug (De Laet et al. 1969, 24-25). Wanneer deze zone in de tweede 
eeuw werd ingenomen door artisanale activiteiten, verhuisde het grafveld vermoedelijk naar het zandgebied ten noorden van de
nederzetting (De Laet et al. 1985, 11 (H. Thoen)). In de tweede bewoningsfase werden aanvankelijk graven aangelegd aan de
oostzijde van de noordelijke zandrug, maar in het laatste kwart van de tweede eeuw verhuisde het grafveld opnieuw naar de
zuidelijke zandrug.

Centraal-Gallische exemplaren: 16,7 %     Oost-Gallische exemplaren: 33,3 %
Centraal-Gallische series: 50 %                 Oost-Gallische series: 50 %

Gemeente: Destelbergen. Fusie: Destelbergen. Oost-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Menapiorum, grens met civitas Nerviorum.

Soort site: rivier Schelde, metallurgie, omheining, grafveld, twee fasen. Datering: 50- 170/180 en 170/180-275 n.C.
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Soort vindplaats: grafveld. Datering: 170/180-275 n.C.

In de periode van 1967 tot 1969 werden bij een noodopgraving in deze zone 129 brandrestengraven opgetekend, waarvan er
75 volledig konden worden onderzocht (De Laet et al. 1969, 27). Veertig van deze graven waren voorzien van een houten
bekisting. Twee grafkuilen waren voorzien van een nis. De meeste voorwerpen in de graven, waren geheel of gedeeltelijk 
verbrand, wat erop wijst dat zij intentioneel gebroken werden op de brandstapel, voor de crematie plaatsgreep (De Laet et al.
1969, 35). De hoeveelheid beenderresten verschilde sterk van graf tot graf (De Laet et al. 1969,36). In opgravingsvlak B,
werd een collectieve kuil g.x opgegraven zoals die ook werd aangetroffen op het grafveld van Velzeke (De Laet et al. 1969,
116-165: De structuur werd aanvankelijk geïnterpreteerd als een massagraf uit het eerste kwart van de derde eeuw).
Het geheel van het grafveld werd door De Laet gedateerd in de derde eeuw, met nadruk de op de eerste helft. Dit kon niet 
alleen aangetoond worden door de grafgiften, maar ook door de functionele evolutie van de vindplaats, die na een beperkte 
funeraire functie in de Flavische periode evolueerde tot artisanaal site in de tweede eeuw, en pas in de derde eeuw uitgroeide
tot volwaardige necropool (De Laet et al. 1969, 108-109: Alle dateerbare graven stammen uit de derde eeuw. Hoewel het
destructief karakter van de grafritus een individuele datering voor de meeste graven onmogelijk maakt, kan het geheel in de
derde eeuw worden geplaatst omwille van de tweede-eeuwse artisanale activiteiten in deze zone; De Laet et al. 1985, 11 (H.
Thoen)): Rond het begin van de derde eeuw werd het grafveld overgebracht naar de zuidelijke zandrug). De datering in de
derde eeuw wordt tevens bevestigd door het systematisch overzicht van het dateerbaar vondstmateriaal (De Laet et al. 1969,
115)). Deze datering was enerzijds gebaseerd op een beperkt aantal dateerbare graven, en anderzijds op de hypothese van de
derde-eeuwse aanvang van het grafveld. Toch zijn er redenen om deze datering te vervroegen, minstens tot de aanvang van
de tweede bewoningsfase. Een belangrijk argument vormt de collectieve kuil g.x. De dateerbare voorwerpen uit deze kuil 
horen hoofdzakelijk thuis in de tweede helft van de tweede eeuw en het begin van de derde eeuw. De kuil doorsnijdt een 
structuur uit de tweede eeuw en wordt doorsneden door 2 graven uit de eerste helft van de derde eeuw. Bijgevolg vormt de 
kuil één van de oudste sporen op het grafveld, afgesloten in het begin van de derde eeuw. Vermits een dergelijke kuil lange 
tijd in gebruik kan zijn, geldt de aanvang van de tweede bewoningsfase als terminus post quem voor deze structuur en 
tegelijkertijd voor het hele grafveld (datering van de structuur 170/180-210). Een noodopgraving door de RUG (VAOGE) in
1998 bevestigt dit beeld. In het aansluitend westelijk deel van de begraafplaats werden 53 nieuwe brandrestengraven 
onderzocht. Op basis van de munten en schaars luxevaatwerk, konden deze graven algemeen in de tweede helft van de 
tweede en de derde eeuw gesitueerd worden (Romeinendag 1999, 41-42 (H. Thoen, F. Vermeulen en B. Hageman)).
Toch stelt zich nog een probleem in verband met de Flavische en tweede-eeuwse voorwerpen in sommige graven en in de 
collectieve kuil. Zij kunnen worden verklaard door een lange bewaring, of door verstoring van oudere graven of
bewoningslagen (De Laet et al. 1969, 109-110: vermits sommige van deze voorwerpen nog gaaf waren voor zij op de 
brandstapel terechtkwamen, zijn zij volgens De Laet afkomstig van urnengraven van voorouders, die aldus met een speciale
betekenis herbruikt werden bij grafritus....). Zo bevatte graf g.p 3 naast Eifelwaar ook Zuid-Gallische terra sigillata (De Laet
et al. 1969, 74, 109).
In twee graven werden fragmenten van terracottabeeldjes teruggevonden. Venus nr. 146 werd gevonden in graf g.d. Het 
fragment van de nutrix nr. 234 en het risusbeeldje nr. 346 werden gevonden in graf g.e. De graven lagen in elkaars nabijheid.

Context 42: Perceel A 220, vlak C, graf g.d (1967-1969)

Graf g.d is een verstoord graf waarvan de afmetingen niet meer konden worden bepaald. De nummering van de
voorwerpen verwijst naar de oorspronkelijke publicatie (De Laet et al. 1969, 38-34 fig. 25-26, bijlage II: antropologisch
onderzoek, bijlage V: munten, Pl. X: terracotta statuette). De vulling bevatte verspreide houtskool, verbrande en 
niet-verbrande scherven, een verbrande sestertius van Hadrianus, geslagen in Rome tussen 125 en 128 n.C. (nr. 1), een
fragment van een verbrande gelijkzijdige beugelfibula (nr. 24: volgens opgravers Domitianus-Trajanus), nagel- en
ijzerfragmenten (nr. 27: niet afgebeeld), de kop van een benen naald (nr. 25) en twee fragmenten van een verbrand 
terracottabeeldje van Venus cat. nr. 146 (nr. 26). Antropologisch onderzoek wees uit dat het graf behoorde aan een 20
tot 25 jarige vrouw. Het aardewerk omvatte verbrande en niet-verbrande scherven van 13 ruwwandige potten, waarvan
2 met ingedrukte versiering op de schouder en 1 met een golflijn op de schouder (nr. 2-4, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 
20, 21), verbrande en niet-verbrande scherven van 3 gegladde potjes in grijze pasta (nr. 5-7), een niet-verbrande 
randscherf van een kookpot met dekselgeul in roodbruine pasta met beigebruin oppervlak (nr. 10), een niet-verbrande 
randscherf van een pot in beigebruine fijnkorrelige pasta (nr. 12), een niet-verbrande bodemscherf van een gladwandige
kookpot in grauwbruine pasta (nr. 22), een niet-verbrand bodemfragment van een recipiënt met hoge standvoet met
grauwgrijze kern en zwart glad oppervlak (nr. 15), verbrande en niet-verbrande bodemscherven van een pot in beige 
pasta met kwartsverschraling, een niet-verbrande bodemscherf van een kookpot in gladde grauwbruine pasta en 
verbrande bodemscherven van een ruwwandige kookpot in Eifelwaar (nr. 23: techniek Urmitz B: De Laet et al. 1969, 
113 noot 30: afkomstig uit het Neuwiedbekken). Voor de datering geldt de algemene chronologische begrenzing van
het grafveld.

Soort context: graf, crematie, brandrestengraf, vrouw tussen 20 en 25 jaar, vaatwerk intentioneel gebroken voor of 
tijdens de verbranding. Datering: 170/180-275 n.C.

Serie 100. Datering met iconografie: 180-210/275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 146 
(100).

Cat. nr. 146 (100). Thema: Venus. Type: met bedekt onderlichaam. Bewaringstoestand: twee fragmenten,
één van het hoofd tot aan de onderbuik, het andere van het voetstuk met de voeten en het linkeronderbeen.
De gegeven hoogte is die van het bovenlichaam. Het fragment van voetstuk en benen is 4,8 cm hoog. De 
kern van de breuk is grijs gereduceerd en het beige oppervlak pelt af aan de neus. Waarschijnlijk is het 
beeldje secundair verbrand. Hoogte: 12,5 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Tepels weergegeven in reliëf.
Veelvuldig malknobbeltjes in het kapsel. Breed gladgestreken naad. De naad loopt ter hoogte van het 
voetstuk niet in het midden, maar ver naar voor. Brede binnenruimte over de volledige hoogte. 
Productieregio: Oost-Gallië. Inscriptie: vooraan op het voetstuk in reliëf: M. Kleur: licht grijs (Munsell 
10 YR 8/1), gedeeltelijk gereduceerd tot 10 YR 7/1(secundair verbrand ?). Hardheid: matig hard (Mohs 
4). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet et al. 1969, 38-41 fig. 26 nr. 26 en Pl.10 a/b; Schauerte 1985, 
136 Nr. 66 Taf. 6,1-2: foutieve datering van de grafcontext.

Grafveld zuidelijke zandrug
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Graf g.e. is een verstoord graf met een oppervlakte van 1,7 op 0,65 m volgens een NO-ZW oriëntatie (De Laet et al.
1969, 41-43 fig. 27, bijlage II: antropologisch onderzoek, bijlage V: munten, Pl. XI en XII: terracotta statuetten). De 
resterende houtskoollaag was 10 cm dik en bevatte 2 verbrande munten, beenderresten en verbrande en niet-verbrande
scherven. De crematieresten zijn volgens het antropologisch onderzoek afkomstig van een man van gevorderde leeftijd.
Het graf bevatte fragmenten van een groot aantal voorwerpen. De nummering van de voorwerpen verwijst naar De Laet
et al. 1969, fig. 27. Tot de grafuitzet behoorden twee verbrande bronsmunten, waarvan één geïdentificeerd werd als een
as of dupondius, waarschijnlijk van Trajanus (nr. 1-2). Verder bevatte het graf een fragment van een verbrande bronzen
fibula (nr. 30), nagel- en ijzerfragmenten (nr. 32: niet afgebeeld), een fragment van een glazen flesje (nr. 31: niet 
afgebeeld), twee verbrande fragmenten van een benen kokertje (nr. 28-9), een oor van een lamp in terracotta (nr. 27), 
een fragment van nutrix in terracotta nr. 234 (nr. 25) en een fragment van een risusbeeldje in terracotta nr. 346 (nr. 26).
Het vaatwerk omvatte verbrande en niet-verbrande scherven van een gladwandig potje in grijze pasta (nr. 3) en
randfragmenten van 6 gladwandige potten en kommen (nrs. 4-9), waarvan 1 met vingerindrukken als randversiering (nr.
9). Vijf van deze randscherven zijn verbrand. Verder werden bodemfragmenten gevonden van 11 gladwandige potten, 
kommen en kruiken, en van 2 ruwwandige potten (nr. 10-18). De meeste van deze scherven zijn eveneens verbrand. 
Eén gladwandige scherf draagt een verticale kamversiering (nr. 12) en één ruwwandige scherf heeft een horizontale
kamversiering in de onderste zone (nr. 18). Een klein fragment van een Castorbeker in witte pasta en met een zwart, 
mat slib, stelt de kop van een haas voor (nr. 23). Bij de overige verbrande en niet verbrande scherven, bevond zich ook
Eifelwaar (nr. 24: niet afgebeeld).

Soort context: graf. Datering: 170/180-275 n.C.

Serie 348. Datering met iconografie: 180-200/250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ 
Lary: petrografische analyse 234 (348); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldeel 3877 (348) en 3878 (348), 
statuette 3880 (348) en 3881 (348), epigrafie (coroplast) 3878 (348).

Cat. nr. 234 (348). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met één kind, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: linkerhelft van de voorzijde van de linkerknie tot de linkerschouder. Samengesteld uit
2 fragmenten. Een groot breukvlak midden op de borst. Hoogte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: De Laet et al. 1969, 41-43 fig. 27 nr. 25 en Pl. 11; Schauerte 1985, 324 Nr. 902 Taf. 109,1: 
foute datering van de serie.

Cat. nr. 346. Thema: buste van een jongen. Type: kaalhoofdig (risus). Bewaringstoestand: linkerhelft van
de voorzijde van het hoofd. Hoogte: 3,3 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. Productieregio: Onbekend. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1) met plotse overgang naar grijs (Munsell N 6/0). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Laet et al. 1969, 41-43 fig. 27 nr. 26 en pl. 12.

Zuidwestelijke zone, perceel A 211

Soort vindplaats: agrarisch, artisanaal. Datering: 170/180-275 n.C.

Drie kleine fragmenten van terracottabeeldjes, nrs. 45, 56 en 73, werden in 1983 gevonden in de zuidwestelijke zone, meer
 

b
epaald op perceel A 211. Zij stammen uit een late tweede en derde-eeuwse nederzettingscontext met gemengd agrarisch en

artisanaal karakter (info. J. Bourgeois en H. Thoen).

Context 41: Sleuf 531 (1983)

Cat. nr. 73. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van onder de rug
tot aan de knieën. De linkerhand en het kleed ontbreken. Hoogte: 5,1 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. 
Inventarisnummer: 83/531 PH/LV. Vondstspecificatie: losse vondst. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 45. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: haarlokken, vermoedelijk een kapselfragment. Lengte
Maximaal: 2,4 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. Inventarisnummer: 83/531/9A1. Vondstspecificatie: spoor
9A1. Een gaatje werd gegraveerd in het midden van de dot. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 56. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: rechterhand en -onderarm. Lengte Maximaal: 3,5 
cm. Bewaarplaats: Gent AMU. Inventarisnummer: 83/531 4A1. Vondstspecificatie: Spoor 4A1. 
Productietechniek: kleiknobbeltjes in de kleedplooien. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Context 43: Perceel A 220, vlak C, graf g.e (1967-1969)
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Dourbes La Roche à Lomme

De Roche à Lomme is een kalksteenrif uit het Frasnien, gelegen in de kalkrijke Calestienne (Brulet 1974, 6-10, fig. 1-2). Precies

aan de voet van de rots die 96 m boven de vallei uitsteekt vloeien de Eau Blanche en de Eau Noire samen tot de Viroin, een
bijrivier van de Maas. Het is een geïsoleerd promontorium met een natuurlijke verdediging door praktisch verticale wanden in het
noordwesten en zuidwesten en steile hellingen in het noorden en noordoosten. Het plateau beslaat een oppervlakte van ca. 17,5
aren. Een uitloper in het zuidwesten is afgescheiden van de rest van het plateau door een kunstmatig uitgegraven kloof.
Opgravingen op het plateau werden uitgevoerd door de NDO in 1972 en 1973. Het verslag hiervan werd opgemaakt door R.
Brulet (Brulet 1974, 11-50, fig. 4: topografisch plan, plan I). De toegang ligt aan de smalle noordoostzijde waar de helling het
minst steil is. Twee natuurlijke vernauwingen van de bergkam werden in de laat-Romeinse tijd gebruikt om toegangspoorten te 
installeren. Poort C gaf toegang tot het lager gelegen terras aan de noordoostzijde en poort B gaf toegang tot het voornaamste deel
van het plateau. Aan de zuidwestzijde werd na het midden van de vierde eeuw, een rechthoekige toren A gebouwd, verdedigd met
een gracht en een muur. Het is niet uitgesloten dat de oorsprong van de toren nog in de Laat-Romeinse periode is te situeren 
(Brulet 1974, 44-45).
Het archeologisch materiaal duidt op een continuïteit van de laat-Romeinse tijd tot de Karolingische periode (Brulet 1974, 38-40,
42-43). Het schervenmateriaal, de munten, noch de architecturale overblijfselen geven een aanduiding voor menselijke 
aanwezigheid in de protohistorie of in de Hoge Keizertijd. Statistische verwerking van de munten toont een van bij de aanvang 
sterke aanwezigheid van muntseries van Gallienus uit 260-268 en van Tetricus uit 271-273. Daarna volgt een hiaat op het einde
van de derde en het begin van de 4de eeuw. Kort voor en rond het midden van de vierde eeuw situeert zich de belangrijkste 
bezettingsfase. Het derde kwart van de vierde eeuw is opnieuw een periode met een terugval, waarna een heropleving volgt op het
einde van de vierde eeuw. Deze bezettingsfasen zijn ook weerspiegeld in de bouwfase van poort B (Brulet 1974, 45-47).
Opmerkelijk is de rijkdom van het archeologisch materiaal uit de late keizertijd, die sterk contrasteert met de militaire functie van
de site ((Brulet 1974, 48-49). Daarbij komt de bedenking dat de plaats, door zijn bijzondere geografische situatie geen grote groep
mensen tegelijkertijd kon toelaten.

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %

Gemeente: Dourbes. Fusie: Viroinval. Namen, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: hoogteversterking, militair. Datering: 260/275 - 410 n.C.

onbekend

Op de site werd een fragment van een terracottabeeldje gevonden dat een paard voorstelt nr. 1139. De 
vondstomstandigheden zijn niet gekend. De aanwezigheid van het beeldje wordt door E. Warmenbol verklaard in het licht 
van de duizenden munten, verzameld op de hellingen van de rots (Brulet 1974, 10 en nt. 2). Deze munten kunnen
geïnterpreteerd worden als zoenoffers op een rots die landschappelijk een overheersende rol vervult (CAA 1979, 7-8 (E. 
Warmenbol): “le geste propitiatoire marquant le franchissement de la borne qu’a dû représenter la Roche dans la grande forêt
ardennaise”).

Context 44: onbekend

Cat. nr. 1139. Thema: paard. Bewaringstoestand: vermoedelijk de achterste helft van de rechterflank van 
een paard. Breedte: 5 cm. Bewaarplaats: privéverzameling C. Naveau, Nivelles. Productietechniek: Twee
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Apart aangezette poten. Luchtgat ter
hoogte van de buik. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beigegrijs. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Bibliografie: Warmenbol 1979, 7-8, pl. 2: volgens de beschrijving gaat het om de achterzijde van de 
linkerhelft, maar volgens de foto moet het de rechterflank zijn. Foto: Warmenbol 1979.

Durbuy marché

In 1842 werden bij bouwwerken op de markt van Durbuy, fragmenten gevonden van aardewerk en een Eponastatuette in roze 
pasta. Volgens het verslag van J.B. Geubel uit 1849, gebeurde dit bij het graven van de fundamenten van het huis van dhr. Truc,
op de plaats van de oude parochiekerk, tegen de muur van het kasteel: “des fragments de poterie et entre autres une statuette 
représentant une femme assise sur un cheval, en terre cuite rose, non vernie. Cet objet Belgo-Romain a été donné à M. le Baron de
Faverau” (Geubel 1849, 73 en Pl. II,fig. 1). Het beeldje werd aan Baron de Faverau geschonken, maar de huidige bewaarplaats is
onbekend. Alleen een onnauwkeurige tekening bleef bewaard. Een jaar later, in 1843 werd bij het graven van de aanpalende
woning van dhr. Driesen een dikke brandlaag aangetroffen met aardewerk, waaronder vijftiende-eeuwse terracottastatuetten en
nissen in aardewerk met een geel en groen glazuur (Geubel 1849, 73-74 en Pl. I-II; BIALx 29, 1953, 21-24 (R. Borremans)). 
Verder onderzoek naast het huis bracht op ongeveer 2 m diepte dezelfde dikke brandlaag aan het licht met een dikte van 65 cm tot
1m, boven een stenen vloer, mogelijk een oude bestrating (AF 3, 1960, 71-72 (J. Bernard): vergelijkt de oude vondst met de resten
van bestrating gevonden in 1960 bij de plaats l’Arveau). In deze laag bevonden zich dezelfde fragmenten van nissen in terracotta,
leisteen en gesmolten glas en ijzer, waaronder een paardenbit.
Verder vond Geubel twee bodems van donker vaatwerk en een bronsmunt van Constantinus (Geubel 1849, 75). Volgens Geubel
komen de voorwerpen allemaal uit dezelfde brandlaag (Corbiau 1978 , 83-84 : volgens Corbiau bevonden de fragmenten van
urnen en de munt van Constantinus zich op een lager niveau. Dit is echter niet in overeenstemming met de beschrijving van
Geubel). Hij plaatst het geheel dan ook ten onrechte in de Gallo-Romeinse periode. Dit gaf aanleiding tot de hypothese van J. 
Engling, dat op zich op deze plaats een Romeins heiligdom bevond (Engling 1854, 67: “Nehalennientempel”). De godin te paard
werd door Engling als Nehalennia geïnterpreteerd. Volgens een andere hypothese, geformuleerd door J. B. Geubel en G. F. Prat, 
zou er zich omwille van de brandlaag, een atelier voor terracotta’s bevonden hebben (Geubel 1849, 73 : “le four ou la boutique
d’un potier”; AIALx 2, 1849, 129,133 (G. F. Prat): “atelier de figurines antiques”). A. Van Doorselaer vermeldt op deze plaats een

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %

Gemeente: Durbuy. Fusie: Durbuy. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: funerair (?).
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grafveld (Van Doorselaer 1964, 162).

onbekend

Context 45: onbekend

Cat. nr. 531. Thema: Epona. Productieregio: Onbekend. Bibliografie: Engling 1854, 67: foutief 
geïdentificeerd als Nehalennia; Geubel 1849, 73-76, pl. II fig. 1: onnauwkeurige tekening. Foto: Geubel 
1849.

Elewijt Zwijnbeer

De Romeinse vicus is gelegen ten westen van de Barebeek op de plaats Zwijnbeer, een weinig geaccentueerde heuvelrug op de
overgang van het zandig Kempisch plateau en de laagvlakte van de meer vruchtbare Zennevallei (Mertens 1954, 22-25, afb. 2: 
topografische plan met aanduiding van de vondsten tot 1953). Een belangrijke factor in de ontwikkeling van de nederzetting is de
aanwezigheid van diverticula in de richting van Asse en Rumst. De oppervlakte wordt geschat op ongeveer 27 hectare. Sinds de 
19de eeuw werden regelmatig vondsten gesignaleerd op de plaats Zwijnbeer of volgens een ouder toponiem Stadsweyenberg
(RHA 1, 1859, 278-281 (Galesloot); Mertens 1954, 22 nt. 1a: Galesloot situeert de vicus op de plaats Stadsweyenberg. Dit is een 
oudere benaming van dezelfde plaats met het toponiem Zwijnbeer).
Het grafveld uit de Gallo-Romeinse periode wordt gesitueerd op de plaats Heydendriesch (Van Doorselaer 1964, 14). Op
driehonderd meter afstand van de Romeinse graven, vond Van Dessel rond 1870 een protohistorisch grafveld (Van Dessel 1872, 
187: aanvankelijk beschouwd als een armer deel van het Romeins grafveld; Van Dessel 1873, 783-785, 810, fig.1-2: Van Dessel 
noemt het grafveld “germano-belge”, maar bedoelt hiermee de voor-Romeinse bevolking). Uit Van Dessel’s beschrijving van de
grafritus, met zowel urnengraven als brandrestengraven, en het schaars afgebeelde vaatwerk, blijkt dat het grafveld dateert uit de
ijzertijd (vergelijk met de oorpot: Van Doorselaer A., Putman R., Van der Gucht K. en F. Janssens 1987, De Kemmelberg een 
Keltische bergvesting. Westvlaamse Archaeologica. Monografieën III, 137 fig.51 nr. 264). Eventuele continuïteit met de 
Romeinse periode kan niet worden aangetoond (Desittere 1963 45: Hallstattperiode ?).
Bijzondere aandacht verdient de plaats met het toponiem De Steentjes , gelegen op de westelijke helling van de Stadsweyenberg,
die zwak afdaalt in de richting van de Barebeek (MB 1, 1934, 61-62). In deze zone, die overeenkomt met de percelen Popp E 246
f en E 243 b, zijn zowat alle vondsten van terracottabeeldjes gesitueerd. In totaal werden hier fragmenten van minstens 17
statuetten gevonden. Met uitzondering van een hondenstatuette en een Mercurius, behoren alle overige fragmenten tot 
paardenbeeldjes van uiteenlopende series. Alle gelokaliseerde vondsten van terracottabeeldjes gebeurden op de oostkant van
perceel E 246 f en de westkant van perceel E 243 b. Volgens de vondstomstandigheden is er sprake van minstens twee depots die
meerdere paardenbeeldjes bevatten. Het eerste werd gevonden bij uitzaveling op perceel 243 b en het tweede bij opgravingen van
R. Walter op hetzelfde perceel. Vermits de opzoekingen van R. Walter onder een uitgezaveld deel van het terrein plaats hadden, is
het niet uitgesloten dat het om 1 grote kuilvormige structuur ging, maar de opgraving van J. Mertens op perceel E 246f, toonde 
aan dat verschillende kleinere depots eveneens tot de mogelijkheden behoren.
Onze kennis van de nederzetting berust voornamelijk op de vondsten op perceel Popp E 246 f, waarvan een groot deel 
systematisch werd opgegraven door de NDO (Mertens 1954). Tot een eerste fase behoort een spitsgracht, die stratigrafisch het
oudste spoor vormt. Volgens J. Mertens gaat het om de resten van een militair kamp uit de beginfase van de Romeinse bezetting
(Mertens 1954, 57, 59: gesitueerd in eerste eeuw v.C. of begin van de eerste eeuw n. C.). Na het dempen van de gracht volgt een 
houtbouwfase met artisanaal karakter, waartoe een reeks afvalkuilen horen, die chronologisch afsluiten in de loop van de tweede
helft van de tweede eeuw, vermoedelijk op het einde van deze periode. De derde fase gaat gepaard met een volledige heraanleg
van de zone. Tot deze fase behoort een groot gebouw met stenen funderingen (Mertens 1954, 56: “Op het einde van de tweede 
eeuw gaat heel de nederzetting in vlammen op en op het oude puin wordt een grootse villa gebouwd”). In dezelfde periode werd 
tevens een nieuwe baan met bestrating aangelegd in de richting van Tienen (ESB 33, 1950, 193-198 (J. Mertens): ten noordwesten
van de vicus op perceel E 46). Het luxueuze stenen gebouw met hypocaustverwarming en frescoversiering volgt de oriëntatie van
deze baan. De overgang van de tweede naar de derde eeuw vertegenwoordigde dus duidelijk een drastische heraanleg van de
ganse vicus. Noodonderzoek bij rioleringswerken langs de Waversebaan in 1989 bracht enkele handgemaakte scherven aan het 
licht in de bovenste opvullingslagen van een waterput. Deze worden in verband gebracht met de Germaanse invallen op het einde
van de tweede of de derde eeuw (Archeologie 1990, 58-59 (L. Van Impe en F. De Buyser)). Een brandlaag uit de troebele periode
van de Germaanse invallen rond 275 werd enkel door Van Dessel vermeldt (Van Dessel 1873: 811: “aussi les traces d’incendie
nous montrent-elles une destruction violente, et elle fut si complète que pendant plusieurs siècles on ne songea plus à bâtir à cet
endroit”). Schaarse voorwerpen uit de vierde eeuw zijn de enige getuigen van een geringe menselijke aanwezigheid in deze
periode (Mertens 1954, 61).
Van Dessel besloot uit de vondsten van metalen paardentoebehoren, wielonderdelen, hamers, beitels, messen en sikkels, dat zich 
te Elewijt een mansio bevond, die uitgroeide tot een belangrijke nederzetting met ook agrarische activiteiten (Van Dessel 1873, 
806-811).
Een beeld van de chronologie en economie van de vicus kwam tot stand door de studie van de versierde terra sigillata (Vaes en
Mertens 1954; Vanderhoeven en Vandenberghe 1992). Hoewel de studie van één materiaalsoort een éénzijdig beeld geeft, is het
belang ervan zeer groot, door de schaarste aan systematische opgravingen op de vicus. Bijna de helft van de versierde terra 
sigillata (42,58 %) komt uit Zuid-Gallië en werd geïmporteerd in de tweede helft van de eerste eeuw (de aangegeven percentages

Centraal-Gallische exemplaren: 73,3 %     Oost-Gallische exemplaren: 20 %
Centraal-Gallische series: 71,4 %                 Oost-Gallische series: 28,6 %

Gemeente: Elewijt . Fusie: Zemst. Vlaams-Brabant, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: drie fasen, baan naar Tienen, artisanaat, cultus, bewoning. Datering: 10/20-275 n.C.
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en interpretatie steunen op Vanderhoeven en Vandenberghe 1992, 167-71 tabel 1-3). De vroegste import stamt uit de periode van
Claudius (41-54). Zij kent een hoogtepunt onder Vespasianus (69-79), wat kan overeenstemmen met een eerste uitbreiding van de
vicus. Tussen Domitianus en het tweede kwart van de tweede eeuw vermindert de handel in versierde terra sigillata. Dit is een
algemeen verschijnsel in onze streken. De eerste helft van de tweede eeuw is gekenmerkt door een geringe import van versierde 
terra sigillata terwijl in de tweede helft van de tweede eeuw een nieuwe bloei kan worden herkend. De hernieuwde handel 
weerspiegelt de marktverdeling in de tweede eeuw. Te Elewijt zijn 20,53 % van de gekende scherven van versierde terra sigillata
afkomstig van Centraal-Gallië en 36,50 % uit Oost-Gallië. Van de Oost-Gallische scherven is 61,8 % afkomstig van Argonne en 
8,2 % uit Trier. Slecht één scherf dateert uit de vierde eeuw. De beginfase van de vicus kan aan de hand van enkele onversierde 
terra sigillata scherven, waaronder de rand van een bord Ha.1 servies Ic, gesitueerd worden in de laat-Augusteïsche en 
vroeg-Tiberische tijd (Vanderhoeven en Vandenberghe 1992, 170). Het voorkomen van deze typische scherven en de 
aanwezigheid van het militaire kamp, is volgens Mertens het bewijs van de officiële Romeinse aanwezigheid in het begin van 
onze jaartelling, een periode van geleidelijke militaire organisatie van de noordelijke Gallische gebieden (BKMKG 54, 1983, 
69-81 (J. Mertens): dateert het kamp tussen 4 en 16 n.C., later dus dan de organisatie van de militaire verkeersas
Bavay-Tongeren). Volgens de numismatische gegevens zou de vindplaats eerder als post-Augusteïsch moeten worden beschouwd
(Van Heesch 1998, 69).

De Steentjes (Popp E 246f en E 243b)

Soort vindplaats: artisanaat, cultus, bewoning. Datering: 10/20-170/190 en 170/190-275 n.C.

Vondsten van paardenbeeldjes en voorwerpen die thuishoren in de cultussfeer, werden gevonden bij zavelwinningswerken in
juli 1933. Bij uitzaveling van perceel E 243b, werden voor 1950 vier paardenbeeldjes gevonden. Zij maakten deel uit van de
verzameling Verstraeten, de toenmalige eigenaar van het perceel. Zeven andere fragmenten van terracottabeeldjes werden in
1955 gevonden door R. Walter op hetzelfde perceel, vlak bij de grens met perceel E 246f. Bij de opgravingen van de NDO 
o.l.v. J. Mertens werd in 1951 een fragment van een paardenbeeldje gevonden in een kleine kuil. Na de opgravingen werd 
het terrein verder doorzocht door C. Leva en P. Claes, die zelf nog verschillende terracottafragmenten verzamelden.
De meeste informatie over de aard van deze zone is afkomstig van perceel E 246f. Van 1947 tot 1950 werden hier 
zavelwinningswerken op de voet gevolgd. In 1951 werd het overblijvende deel van het terrein systematisch opgegraven o.l.v.
J. Mertens (Mertens 1954, afb. 3-5 en 23: grondplannen, afb. 6-8: profielen). Naast sporen van oudere, mogelijk 
negentiende-eeuwse opgravingen en de recente verwoesting door de zandwinningswerken, had het terrein sterk geleden 
onder de landbouwerosie. In het hogere zuidoostelijk deel bevond het antieke loopvlak zich in de bouwlaag (Mertens 1954,
26). De oudste sporen van de vicus worden gevormd door een oost-west georiënteerde spitsgracht die over een lengte van
meer dan 60 m kon worden gevolgd en waarin een 8 m brede doorgang is uitgespaard (Mertens 1954, 26-27). De gracht was
zichtbaar vanaf een diepte van 70 cm en heeft bovenaan een bewaarde breedte van 2,35 m. Vanaf dat punt heeft zij een 
maximale diepte van 1,48 m. Aan de lager gelegen westkant ligt de bodem ruim 70 cm hoger. Er zijn geen dateerbare
voorwerpen aangetroffen in de gracht. De homogene aard van de vulling, zonder sporen van geologische inwerking, duidt
erop dat de gracht snel is gedempt. De gracht wordt in de zuidoosthoek van het perceel stratigrafisch opgevolgd door een 
reeks ronde en rechthoekige brandsporen zonder archaeologica, die bestonden uit houtskool van balken die ter plaatse
verbrand werden. Het is niet mogelijk een grondplan te reconstrueren uit deze sporen. Zij werden afgedekt door een laag
grijs zand die de scheiding vormt met de derde stratigrafische fase. De aanwezigheid van ijzerslakken en handgevormde 
scherven met kartelrand in dit grijze zand kunnen wijzen op metaalnijverheid. Zij werden door Mertens in verband gebracht
met de brandsporen eronder, hoewel zij stratigrafisch jonger zijn (Mertens 1954, 60). Bij het derde stratigrafische niveau 
horen een reeks eenvoudige, bijna parallelle grondsporen met een oost-west oriëntatie. Eén ervan wordt doorsneden door een
afvalkuil die behoort tot een ganse reeks kuilen met een rijke vulling uit de eerste en de tweede eeuw. Deze
vertegenwoordigen stratigrafisch een vierde fase die door het overvloedige materiaal goed gedateerd is (Mertens 1954, 56:
de periode tussen de spitsgracht en de steenbouwfase (het tweede tot en met het vierde stratigrafisch niveau) wordt door 
Mertens in een fase samengevat die loopt van het begin van de eerste eeuw tot in de tweede helft van de tweede eeuw). In het
centrale en noordoostelijke gedeelte van het perceel bevinden zich sporen van noord-zuid gerichte houten gebouwen die 
mogelijk gelijktijdig zijn met de afvalkuilen. Hiertoe behoorde tevens een stenen waterput die rond het einde van de tweede 
eeuw buiten gebruik werd gesteld. De datering wordt wel bemoeilijkt door het feit dat de put was uitgebroken voor
recuperatie van steenmateriaal en doordat de vulling ervan niet bij de opgravingen van 1951 opgegraven werd, maar pas door
Claes en Leva in 1954 (Mertens 1954, 54-55). Een afvalkuil met brandsporen op de wanden en verbrande scherven, werd
geïnterpreteerd als een primitieve pottenbakkersoven bij deze gebouwen. De houten gebouwen konden echter, noch 
stratigrafisch noch door archaeologica worden gedateerd. De vulling van een stenen kelder bevatte schervenmateriaal van de
1ste tot de 3de eeuw, maar de stratigrafie was volledig verstoord (mogelijk bij opgravingen uit de 19de eeuw: zie Wauters
A., Histoire des environs de Bruxelles II, Bruxelles, 1855, 679-680: keldervulling, leeggehaald rond 1837). Deze niet nader 
dateerbare kelder werd geïnterpreteerd als een tweede bouwfase van de houten constructies. De vloer in opus signinum 
vertoonde qua samenstelling veel overeenkomst met de vloer van vertrek 32 van een stenen gebouw uit de derde eeuw, dat 
de vijfde en jongste fase van de nederzetting vertegenwoordigt. Dit stenen gebouw met een lengte van 38 m, doorsneed in de
zuidwesthoek van het perceel de afvalkuilen uit de vorige periode. De kuilen vormen een terminus post quem voor de 
datering van dit gebouw. Het werd volgens een nieuwe oriëntatie opgericht op het einde van de tweede of het begin van de 
derde eeuw.
Dankzij de opgravingen van J. Mertens, hebben wij één fragment van een paardenbeeldje met zekerheid aan een context
kunnen toeschrijven. Deze context behoort tot een geheel van kuilen, dat chronologisch thuis hoort in de fase tussen het 
midden van de eerste eeuw en het einde van de tweede eeuw. Eén of meerdere grotere depots, werden aangesneden bij 
zandwinning in de nabijheid van de kuilengroep, maar buiten het opgegraven areaal. Het is daarom vrijwel zeker dat het 
geheel van statuetten, dat gevonden werd op deze vindplaats, chronologisch tot dezelfde fase behoort en zich in gelijkaardige
contexten bevond, aansluitend bij het opgegraven kuilencomplex. Daarom verdient het karakter van deze kuilen een 
bijzondere aandacht.
De grootste concentratie afvalkuilen bevindt zich aan de oostzijde van het perceel. De relatie met de andere grondsporen laat
een relatieve datering toe. Stratigrafisch doorsnijdt kuil 5 grondspoor 2, dat mogelijk behoort tot een houten gebouw 
(Mertens 1954, 30). In de vulling bevatte het grondspoor o.a. een groot fragment van technisch aardewerk met kartelrand en
een eerste-eeuwse Zuid-Gallische terra sigillata scherf Drag. 18/31. Anderzijds worden twee kuilen doorsneden door het
derde-eeuws stenen gebouw (Mertens 1954, 31: kuil XI.3.6, 32 kuil XVII, 18). Waterput 10b in het noordelijk deel van het 
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perceel werd opgegeven rond het einde van de tweede eeuw, gelijktijdig met de afsluitperiode van de afvalkuilen (Mertens 
1954, 46-48). Een noord-zuid gericht houten woning en een stenen kelder 7 met dezelfde oriëntatie werd door Mertens 
hypothetisch als gelijktijdig beschouwd met de afvalkuilen (Mertens 1954, 29). Dit is echter noch stratigrafisch, noch door 
archaeologica bewezen.
De kuilen vertonen niet alleen een chronologische maar ook een inhoudelijke overeenkomst. Een eerste belangrijke 
vergraving is structuur X/XII, verdeeld over de sleuven X, XI en XII. De structuur is gelegen boven de oudere spitsgracht en
wordt op haar beurt doorsneden door een muur van het derde-eeuws stenen gebouw. In het opgravingsverslag worden in
deze vergraving verschillende kuilen onderscheiden (Mertens 1954, 31, Afb. 6 profiel c-d: Kuil X.1 die de aanzet vormt van
kuil XI.3.4-6 en kuil XI.3.6, die wordt voortgezet in kuil XII.5 en waarvan het profiel c-d werd ingetekend onder de
benaming kuil XI.5. De nummering van de verschillende depots en lagen binnen de structuur is bijzonder verwarrend.
Eénzelfde spoor heeft blijkbaar in de verschillende sleuven en op de verschillende niveaus andere benamingen). Het is niet
duidelijk op welke basis onderscheid werd gemaakt tussen de diverse kuilvullingen. Volgens het ingetekende profiel 
vertonen de stratigrafische lagen een continu verloop doorheen de ganse doorsnede (Mertens 1954, Afb. 6 profiel c-d). De 
verschillende lagen van de vulling zijn chronologisch niet te onderscheiden ((Mertens 1954, 31). Blijkbaar gaat het om één 
groot kuilencomplex dat binnen een beperkte tijdspanne is gevuld. Een tweede kuilencomplex, structuur XII/XIII strekt zich
uit over de sleuven XII en XIII. Ook hierin worden verschillende kuilvullingen onderscheiden, namelijk kuil XII.5 en kuil
XII.2, die overgaat in kuil XIII.5 (Mertens 1954, 31-32).
De twee grote kuilstructuren vertonen grote overeenkomsten. De vulling bestaat uit een vette organische zwarte grond. Zij
bevatten zowel gewoon aardewerk als luxevaatwerk dat zich chronologisch uitspreidt over de tweede helft van de eerste
eeuw en de volledige tweede eeuw. Merkwaardig is de aanwezigheid van scherven van technisch aardewerk met kartelrand
die vaak met metaalnijverheid worden geassocieerd (Mertens 1954, Afb. 12,11). Verder zijn er ook andere opmerkelijke 
kenmerken. In de aanzet van de eerste kuilstructuur in sleuf X, bevonden zich architectuurfragmenten als pannen en
kalkzandsteen. In de tweede kuilstructuur bevonden zich vele dierenbeenderen van rund, everzwijn, hen, schaap en hond en
enkele ijzeren nagels. In sleuf XIII was het zand op de bodem van de kuil rood verbrand, waaruit kan besloten worden dat
vuur werd gestookt in de kuil, of brandend afval in de groeve werd geworpen (Mertens 1954, 32).
Deze kenmerken zijn ook terug te vinden in andere kuilen, verspreid over het terrein. De meeste kuilvullingen bestonden uit
dezelfde vette organische zwarte grond. De samenstelling en chronologische spreiding van het aardewerk is gelijkaardig. De
typische scherven met kartelrand werden teruggevonden in kuilen XXIX.3 en 6 en kuilen XXIII.2 en 3. Dierenbeenderen
werden gevonden in kuilen 27, 28, 20, XVII 18 en XXIX.3 en 6. De bodem van kuil XVII.18 en kuil 32 vertoonde zware
brandsporen en de kuilen 24, 26, 28, 20 en XXIII.2 en 3 bevatten brandafval. Kuil 24 bevatte naast brandafval, verbrand
zand en verbrande klei ook architectuurfragmenten als pannen, brokken bevloering, houtskool, nagels, maar ook fragmenten
van muurschilderingen en een rechthoekige basis in blauwe steen met geprofileerde rand (Mertens 1954, 35, Afb. 8,1). Aan 
de onderzijde kleefden mortelresten, terwijl de bovenzijde erg verweerd was. Een uitsparing in de vorm van een voet in het 
bovenoppervlak doet vermoeden dat het om een deel van een standbeeld gaat. Verder werd in kuil 31 de voet gevonden van 
een wierookvaas op hoge voet (Mertens 1954, 33, Afb. 9,11). Naast het terracottafragment van een paard in het klein depot
uit sleuf XII is dit het tweede voorwerp met een ondubbelzinnig votief karakter (zie contexten).
De kuilen met de votiefvoorwerpen en de kuil met het standbeeldfragment liggen alle drie op de uiterste oostrand van het 
perceel. Het brandafval en de architectuurresten zijn afkomstig van de vernieling van een gebouw dat door de resten van 
wandschilderingen getuigt van een zekere luxe. De votiefvoorwerpen en het standbeeld doen een cultusgebouw vermoeden.
De gebouwensporen ten westen van de kuilen voldoen niet aan dit profiel. Deze eenvoudige houten constructies, waarbij 
mogelijk een primitieve pottenbakkersoven hoort, hebben eerder een artisanaal karakter ((Mertens 1954, 43-44: afvalput 11,
geïnterpreteerd als primitieve pottenbakkersoven). Een waterput bij deze gebouwen werd vrij snel gevuld omstreeks het 
einde van de tweede eeuw. Het profiel van één van de kuilen bewijst dat zij eveneens op betrekkelijk korte tijdspanne
laagsgewijs gevuld werden omstreeks het einde van de eerste eeuw. Het hypothetische cultusgebouw en het nabije artisanaal
kwartier werden beiden vernield rond het einde van de tweede eeuw. Voor de situering van een eventueel cultusgebouw 
komt het oostelijk belendend perceel Popp E 243b in aanmerking. Dit blijkt uit de spreiding van de paardenbeeldjes,
gevonden op de site. De beeldjes uit de verzameling Walter werden gevonden op de grens van het perceel Popp E 246f en E
243b, terwijl de vier fragmenten die door Mertens werden gepubliceerd afkomstig zijn van perceel Popp E 243b. Artisanaat
en cultus lijken niet alleen geografisch dicht bij elkaar te liggen. De aanwezigheid van fragmenten van technisch aardewerk 
in verschillende kuilen doet ook een inhoudelijke verwantschap vermoeden.

Context 47: Uitzaveling 1933

Bij uitzavelingswerken in juli 1933, wordt door J. Uytterhoeven en V. Steurs een fragment van een terracottapaard nr. 
554 gevonden (MB 1, 1934, 61-62). Dit gebeurde op de percelen Popp E 246 f en E 243 b met het toponiem De 
Steentjes. Bij dezelfde grondwerken worden verder nog een kleine paardenkop in witte steen gevonden, een realistische
uitgevoerde grote teen van een meer dan levensgroot bronzen beeld, een brokstuk van een zware getorste witmarmeren
zuil met een lengte van 60 cm en een ijzeren lanspunt. Naar analogie met de archeologische bevindingen op perceel E
246f, kunnen de statuetten toegeschreven worden aan de periode tussen 50 en 170/190 n.C.

Datering: 50-170/190 n.C.

Serie 784. Datering met iconografie: 100/150-170/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Allier: chemische analyse
853 (784), petrografische analyse 551 (784), 553 (784), 848 (784), 849 (784), 850 (784), 853 (784) en 3493 (784).

Cat. nr. 554 (784). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: kop en hals. Hoogte bij 
verticale hals: 8,1 cm. Bewaarplaats: Mechelen SM. Inventarisnummer: AW 382. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd oog met centrale pupil. De oren zijn in 
vooraanzicht ruivormig bijgesneden. De holte van de oren werd secundair ingesneden. Fijne naad: het 
ornament op het voorhoofd en op de borst werd niet beschadigd door het samenvoegen van de 
vormhelften. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs tot licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/2,5). 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Mechelse Bijdragen 1, 1934, 61; Mertens
1951 (Elewijt),172 nr. 5 en Pl. IX fig. 4; Dheedene 1959, 76 nr. 433.

Context 48: Perceel E 243b, collectie Verstraeten

Datering: 50-170/190 n.C.
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Bij uitzaveling van perceel E 243b werden 4 paardenbeeldjes gevonden. Belangrijk is dat zij gegroepeerd gevonden
werden : “Toutes ces pièces proviennent de la même parcelle cadastrale, Section E 243b. D’après les renseignement

sque nous avons pu recueillir, les quatre statuettes furent trouvées ensemble lors de travaux de désensablement” 
(Mertens 1951 (Elewijt), 171). Wij kunnen hier dus een kleine gesloten context veronderstellen. De bewaarplaats van 
de 4 beeldjes is onbekend. Mertens vermeldt enkel “Elewijt, Collection privée”. Volgens R. Walter hoorden zij toe aan
de eigenaar van het perceel. Na diens dood werden zij geschonken aan een ambtenaar van de dienst financiën te 
Vilvoorde, die de erfenis geregeld had. De drie best bewaarde fragmenten, nrs. 527, 534 en 536 werden door Mertens
gepubliceerd met een foto. Van het vierde exemplaar beschikken wij niet over een foto. Het is een hoofdje zoals van het
paard nr. 554 (Mertens 1951 (Elewijt),172 nr. 6; Dheedene 1959, 77 nr. 437). Naar analogie met de archeologische
bevindingen op perceel E 246f, kunnen de statuetten toegeschreven worden aan de periode tussen 50 en 170/190 n.C.

Serie 559. Datering met iconografie: 90/140-180 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette 4262 (559); Yzeure Saint-Bonnet statuette 4260 (559) en 4262 (559); Saint-Pourçain-sur-Besbre of Yzeure:
petrografische analyse 835 (559).

Cat. nr. 527 (559). Groep: Cavalerist met paard. Thema: cavalerist. Type: zittend op het paard met schild. 
Bewaringstoestand: voeten, een deel van het hoofd en de bovenzijde van de ruiter ontbreken. Van het 
paard ontbreken de standplaat, de voorpoten en de onderste helft van de achterpoten. Maten volgens 
Mertens 1951 (Elewijt). Hoogte: 14,5 cm. Breedte: 14,2 cm. Verzameling: Verstraete, Elewijt. 
Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Man uit twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart (Volgens
Mertens 1951, zijn de voorpoten van het paard apart aangezet, de achterpoten zouden behoren tot de mal.
Dit lijkt ons erg onwaarschijnlijk). Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Fijne naad. 
Geretoucheerd aan de manen, de staart, het schoeisel van de ruiter en de franjes van het zadeldoek (zie 
Mertens 1951). Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: Mertens 1951 (Elewijt),173-174 nr. 7, pl. X
fig. 5-6: onze gegevens zijn gebaseerd op deze beschrijving ; Dheedene 1959, 76 nr. 436. Foto: Mertens 
1951 (Elewijt).

Serie 752. Datering met iconografie: 50-170/190 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 534 (752). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: de voetplaat en de onderkant van de 
poten ontbreken. Maten volgens Mertens 1951 (Elewijt). Hoogte: 9,2 cm. Breedte: 15,1 cm. Verzameling:
Verstraete, Elewijt. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en
staart. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Mertens 1951 (Elewijt),172-173 nr. 3 en pl. IX fig. 2: 
onze gegevens zijn gebaseerd op deze beschrijving; Dheedene 1959, 76 nr. 435. Foto: Mertens 1951 
(Elewijt).

Serie 963. Datering met iconografie: 100-140/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 536 (963). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: de achterste rand van de voetplaat is 
afgebroken. Maten volgens Mertens 1951 (Elewijt). Hoogte: 8,2 cm. Breedte: 9,1 cm. Verzameling: 
Verstraete, Elewijt. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerde poten en 
staart. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Plaatvormige verbinding tussen voor- en achterpoten. In de 
plaat werd een ronde holte uitgespaard. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Mertens 1951 
(Elewijt),172 nr. 4 en pl. IX fig. 3: onze gegevens zijn gebaseerd op deze beschrijving ; Dheedene 1959, 
76 nr. 434. Foto: Mertens 1951 (Elewijt).

Context 49: Perceel E 243b, collectie Walter

Zeven fragmenten van terracottabeeldjes werden in 1955 gevonden door R. Walter op perceel E 243b, vlak bij de grens
met perceel E 246f. Zij behoorden tot de Collectie R. Walter uit Brussel. Vijf beeldjes bevinden er zich nog steeds. De
anderen werden uitgeleend voor een tentoonstelling in Mechelen en kwamen nooit terug bij de eigenaar. De
voorwerpen werden samen gevonden op een plaats die eerder reeds was afgegraven voor zandwinning. Onder het 
verstoord pakket bevond zich een nog onverstoorde laag met zwartgrijze grond. Hierin bevonden zich op een kleine
oppervlakte zes fragmenten van paardenbeeldjes op een diepte van 1,6 m onder het maaivlak. Samen met de paardjes
werden scherven van vaatwerk gevonden, waaronder een fragment van een rookkelk. Door zandwinning lag het perceel
ongeveer 0,5 m lager dan het belendend perceel. De oorspronkelijke diepte van de vondst bedroeg daarom ongeveer 2,1
m. Omwille van de grote diepte en de groepering van de vondsten, kunnen wij ook hier besluiten dat het om een depot
gaat, mogelijk een deel van een grotere vergraving (Wij danken R. Walter voor de informatie over de 
vondstomstandigheden en de bereidwilligheid voor het ter beschikking stellen van het materiaal). Naar analogie met de
archeologische bevindingen op perceel E 246f, kunnen de statuetten toegeschreven worden aan de periode tussen 50 en
170/190 n.C.

Datering: 50-170/190 n.C.

Serie 785. Datering met iconografie: 50-170/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 1149 (785). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: twee helften van kop en 
hals. De muil is afgebroken. Hoogte naar Bogaert 1972: ca. 9 cm. Brede geribde halsband. Hoogte: 9 cm.
Verzameling: Walter R., Brussel. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Gegraveerd oog. Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: Bogaert 1972, 
129-130 nr. 5 pl. CXVI tekening nr. 58 en pl. CXXXVI foto 4,5. Foto: Bogaert 1972.
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Cat. nr. 783. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de linkerflank met 
een deel van de achterpoot. Een rond breukvlak bevindt zich opzij op de bil. Hoogte bij horizontale 
buikzijde: 6 cm. Verzameling: Walter R., Brussel. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Het paard maakte deel uit van een tweespan. De verbinding 
tussen de paarden wordt verzekerd door ronde kleiproppen boven de poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Bogaert 1972, 129 pl. CXXXVI foto 4,1: beschrijving van twee foutief aan elkaar gekleefde
helften van de voorzijde en de achterzijde..

Cat. nr. 784. Thema: paard. Bewaringstoestand: deel van de linkerflank van een klein paard. Samengesteld
uit 2 fragmenten. Breedte: 5,7 cm. Inventarisnummer: 4790. Verzameling: Walter R., Brussel. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde staart. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Bogaert 1972, 129 pl. CXXXVI foto 4,4: foutief beschreven als “voorste van de hals ?”.

Cat. nr. 785. Thema: paard. Bewaringstoestand: onderzijde van de rechterflank van een paard, gebroken 
ter hoogte van de buik. Het paard was verbonden met een ander paard of met een soldaat. Breedte: 7,45 
cm. Verzameling: Walter R., Brussel. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Apart gevormde poten en staart. Een kleiprop midden op de flank ter hoogte van de buik verzekerde de 
verbinding met een tweede paard of soldaat. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje 
(Munsell 10 YR 7,5/4). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Bogaert 1972, 129
pl. CXXXVI foto 4,3: maten verwisseld.

Cat. nr. 1148. Thema: paard. Bewaringstoestand: de linkerhelft van de hals en de romp. Hoogte: 5,1 cm. 
Breedte: 10 cm. Verzameling: Walter R., Brussel. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: Bogaert 1972, 129 pl. CXVI tekening nr. 59 en pl. 
CXXXVI foto 4,2: maten verwisseld. Foto: Bogaert 1972.

Cat. nr. 1192. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorste deel van de linkerflank met 
de borst en de aanzet van de voorpoot. Een breukvlak bevindt zich ter hoogte van de schouder. Hoogte bij
horizontale buikzijde: 5,7 cm. Verzameling: Walter R., Brussel. Productietechniek: Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Het paard maakte deel uit van een tweespan. 
De verbinding tussen de paarden wordt verzekerd door ronde kleiproppen boven de poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Bogaert 1972, 129 pl. CXXXVI foto 4,1: twee foutief aan elkaar gekleefde
helften van de voorzijde en de achterzijde.

Context 50: Perceel E 246f, sleuf XII, klein depot (1951)

Bij de opgravingen van de NDO o.l.v. J. Mertens werd in 1951 een pootfragment gevonden van een paardenbeeldje cat.
nr. 1115. Het werd gevonden in een kleine kuil XII 5, samen met andere voorwerpen. Het is het enige fragment dat te
Elewijt werd gevonden bij een systematische opgraving.
De kuil heeft volgens het opgravingsverslag nummer XII.5 (Mertens 1954, 31, Afb. 4-5). Op het grondplan vinden wij
2 structuren met deze benaming. De ene is gelegen op een niveau van -50 cm in de zuidoosthoek van het kwadrant en
maakt deel uit van structuur X/XII. De andere is gelegen op een niveau van -70 cm in de noordwesthoek van het 
kwadrant en maakt deel uit van structuur XII/XIII. In het opgravingsverslag wordt de kuil echter twee maal expliciet 
vermeld als een aparte context (Mertens 1954, 30: apart opgesomd bij de “echte afvalputten”, 31: aparte beschrijving
van de inhoud). Een bijkomende moeilijkheid voor de juiste lokalisatie van de kuil bleek bij de verificatie in de reserves
van het museum Mechelen SM, waar de voorwerpen sinds de opgraving opgeslagen werden, nog steeds in hun 
originele verpakking uit 1954. De context draagt hier het nummer XII.4, een nummer dat niet voorkomt op de 
gepubliceerde grondplannen.
De vulling bevatte een aantal voorwerpen, elk vertegenwoordigd door één klein fragment: een pootfragment van een 
paardenbeeldje in terracotta nr. 1115, een klein randfragment in terra sigillata Drag. 27 (51 EL 5465), een
schouderfragment van een pot in terra nigra met horizontale gladdingslijnen (51 EL 5469), een randfragment van een
dunwandig recipiënt in terra nigra (51 EL 5408), twee wandscherven van twee potten in dunwandig grijs vaatwerk (51
EL5470 en 51 EL 5467), de hals van een kruik met witte deklaag (51 EL 5462), een wandscherf van een dolium in
oranjerode pasta met horizontale groeven van 5 mm breed, gevuld met witte engobe (51 EL 5463), een ruwwandig rood
fragment mogelijk van een dakpan (51 EL 5463), een fragment van een ijzeren nagel (51 EL 5461), een brokje 
wandleem (51 EL 5466) en vijf botfragmenten van grotere en kleinere dieren. De beenderen werden geïdentificeerd als
een hielbeen van een subadult rund, een fragment van een schouderblad van een varken en ribfragmenten van 
middelgrote zoogdieren (identificatie door An Lentacker en Anton Ervynck op basis van toegestuurde foto’s: Hielbeen
van rund (calcaneus van Bos primigenius f. taurus). Dit bot is van een subadult dier. Dit blijkt uit het feit dat de epifyse
nog niet met de schacht (diafyse) van het been was vergroeid. Normaal gebeurt dit rond een leeftijd van ongeveer 3 tot
3,5 jaar. Dit dier was dus jonger; fragment van schouderblad van varken (scapula van Sus scrofa f. domestica); twee
ribfragmenten van middelgrote zoogdieren (schaap, geit of varken); niet geïdentificeerd fragment).
De kruikhals heeft een ingesnoerde tuitrand en een gladde lip en is karakteristiek voor de tweede helft van de tweede 
eeuw en het begin van de derde eeuw (F. Hannut in Martens et al. 2002, 55-57 Fig. 10, nrs. 10-12; zie ook

Soort context: woonzone: kuilencluster. Datering: 150-170/190 n.C.
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Vanvinckenroye 1991, nr. 444: eind tweede, begin derde eeuw).

Cat. nr. 1115. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een poot. Hoogte: 3,7 cm. Bewaarplaats: 
Mechelen SM. Inventarisnummer: 51 EL 5408a. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard
(Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Mertens 1954, 31 (vermelding).

Context 51: Oostrand van perceel E 246 f

Bij opgravingen van P. Claes en C. Leva in 1953 en 1954 op perceel E 246 f, werden opnieuw fragmenten van
terracottastatuetten gevonden. In 1953 werd een rugfragment gevonden van een Mercurius in terracotta, in de niet 
opgegraven berm tussen de sleuven XXXVIII en XXI, dus vlak naast de waterput (info. C. Leva). In 1954 werden nog 
een kopfragment, een basis en enkele andere kleine fragmenten van paardenbeeldjes gevonden (Dheedene 1959, 77).
Deze vondsten gebeurden allen op de oostrand van het perceel (Bogaert 1972, 128-129). Zij bevonden zich in de 
collectie Leva, maar zijn momenteel onvindbaar. Het kopje van een hond uit dezelfde opgraving bevond zich in de
voormalige collectie Claes uit Ukkel (Bogaert 1972, 130-131). De scherpe datering van de afvalkuilen op dit terrein, 
laat toe de beeldjes in dezelfde periode te situeren.

Datering: 50-170/190 n.C.

Serie 517. Datering met iconografie: 100-190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary: 
statuette 4188 (517). Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldelen 1191 (517) en 1192 (517); 
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 1189 (517) en 1190 (517); Yzeure Saint-Bonnet: statuette 4206 (517); 
Saint-Pourçain-sur-Besbre, Toulon-sur-Allier of Yzeure: petrografische analyse 1166 (517).

Cat. nr. 1166 (517). Thema: Mercurius. Type: staand met beurs. Bewaringstoestand: rugfragment van 
Mercurius. Maximale hoogte: 3,45 cm. Hoogte: 3,45 cm. Lengte Maximaal: 3,45 cm. Verzameling: J. De
Beenhouwer, Wijnegem. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
plaatselijk blinkend.

Cat. nr. 1153. Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
fragment van de kop. Hoogte naar Bogaert 1972: 2,6 cm. Hoogte: 2,6 cm. Verzameling: P. Claes, Ukkel. 
Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Bibliografie: Bogaert 1972, 130-131, pl. XCVII tekening 
nr. 60 en pl. CXXXV foto 2. Foto: Bogaert 1972.

opgravingen 1872/1873

Soort vindplaats: nederzetting.

Van Dessel signaleert in 1872 en 1873 bij de vondsten behorend tot de Romeinse nederzetting, een fragment van een naakte
man cat. nr. 1191 en een bijna volledig bewaard paard in terracotta cat. nr. 556 (Van Dessel 1872, 194 fig. 26: man; Van 
Dessel 1873, 802-805 en fig. 49: paard). De precieze vindplaats en context werden niet gespecifieerd.

Context 46: onbekend

Serie 789. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 556 (789). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: het paard is samengesteld uit
5 fragmenten. De rechterkant van de kop, de muil, de rechtervoorpoot en een deel van de staart ontbreken. 
Hoogte: 16 cm. Breedte: 15 cm. Bewaarplaats: Brussel KMKG. Inventarisnummer: B 4371. 
Vondstspecificatie: opgravingen 1872. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Apart gevormde poten en staart. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Gegraveerde ogen. Fijne
naad. Een luchtgat werd geboord in het rechtopstaand linkeroor tot in de holte van de kop. De apart 
aangezette staart reikt tot op de voetplaat. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje 
(Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Van 
Dessel 1873, 802 en fig. 49; Mertens 1951 (Elewijt), 172 nr. 2 en pl. IX fig. 1; Dheedene 1959, 75 nr. 432;
Mariën 1980, 145, fig. 71 .

Cat. nr. 1191. Thema: man. Bewaringstoestand: fragment van de naakte buik met een kleine afhangende 
penis. Bewaarplaats: Hever, museum Ravenstein. Productieregio: Onbekend. Bibliografie: Van Dessel 
1872, 194 fig. 26. Foto: Van Dessel 1872.
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Ellezelles Bois de Saint-Pierre

Een belangrijke Gallo-Romeinse begraafplaats werd in de 19-de eeuw opgegraven door E. Joly op de plaats Bois de Saint-Pierre.
Grafvelden, geïsoleerde graven en gebouwensporen, vormden volgens Joly een bijna aaneengesloten lijn vanuit de site Bois de 
Saint-Pierre, in de ene richting vanaf de Muziekberg tot op de top van de Pottelberg en erover, en in de andere richting tot de site
van Maerkelenhout (MSH 1846, 99: nt. 2 (E. Joly). Een weg, genaamd Heereweg, loopt ten noorden van de site Bois de 
Saint-Pierre en doorkruist de plaats Quatre Vents (Ellezelles). De dichtheid aan Gallo-Romeinse sporen rond de Heereweg, doet 
vermoeden dat hij opklimt tot de Romeinse tijd. Deze weg vormde vermoedelijk een aftakking van het Romeinse tracé van 
Blicquy over Flobecq naar het noorden (Lesenne 1985, 50: Romeinse weg Flobecq-Etikhove-Volkegem).
Traditioneel wordt het grafveld gesitueerd te Ellezelles (Lesenne 1985, 49: op het grondgebied van Ellezelles werden
bewoningssporen uit de Gallo-Romeinse periode gesignaleerd bij de Ferme Bossuyt, op de plaats Archonfosse, tussen de plaatsen 
Fourquepire en Chêne Saint-Pierre en op de plaats Bois de Saint-Pierre). Deze situering is echter problematisch. Volgens Joly is
de site gelegen op het grondgebied van Ellezelles, maar volgens de nauwkeurige topografische beschrijvingen die hij geeft, moet
het gelegen zijn in de noordoostelijke punt van Ronse, bij de grens met Schorisse (gemeente Maarkedal) (MSH 1840, 272-274
(C.P.S.); MSH 1845, 93-94 (E. Joly); MSH 1851, 45 nt. 2 (E. Joly)) .
Aanleiding tot de ontdekking, was de geleidelijke bosontginning van het Bois de Saint-Pierre in de eerste helft van de negentiende
eeuw. Het grafveld werd dan ook in verschillende fasen opgegraven, voornamelijk tussen 1839 en 1850. Joly onderscheidde twee
grafvelden, gescheiden door de vallei van de Steenbeek (MSH 1845, 93-94 (E. Joly); Van Doorselaer 1964, 51-52: Ellezelles I, 
Bois Saint-Pierre, partie ouest en Ellezelles II, Bois Saint-Pierre, partie est). Het oostelijk grafveld werd opgegraven bij 
ontbossing in 1841 en 1842, en later, na in cultuurname van de grond in 1844, telkens op dezelfde plaats (MSH 1845, 93-112 (E.
Joly): Joly noemt de plaats ook “champ de Delépeleire”, naar de naam van de landbouwer die het stuk in cultuur nam). In totaal
konden 20 graven worden onderscheiden op een oppervlakte van 250 m2. Op basis van de fibulae, kan het grafveld in de tweede
helft van de eerste en mogelijk in het begin van de tweede eeuw worden gedateerd (MSH 1845, 93-112 (E. Joly): Riha 5,9 (eerste
eeuw), Riha 5,14 (ca. 40-100) en Riha 7,11 (ca. 60-160)). Het westelijk grafveld werd door Joly opgegraven in de jaren 1839, 
1848 en 1850. Het telde 161 graven en was in gebruik op het einde van de eerste eeuw en in de tweede eeuw (zie vindplaatsen).

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Ellezelles. Fusie: Ellezelles. Henegouwen, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: aftakking van de weg van Blicquy naar het noorden, verspreide bewoning en begraving. Datering: 50-200 n.C.

Westelijk grafveld

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 80/90-200 n.C.

In totaal vonden drie opgravingscampagnes plaats. De eerste prospectie in 1839 over het pas ontboste terrein ten 
noordwesten van de Steenbeek, leverde een eerste concentratie sporen op, 60 m ten zuidoosten van de gemeentelijke weg van
Ronse naar Schorisse en een tweede concentratie verder naar het zuidoosten, vlak bij de vallei van de Steenbeek (MSH 1845,
399-400 (E. Joly)). Dakpannen, huishoudelijk aardewerk en maalstenen, doen vermoeden dat het hier in beide gevallen om 
bewoningssporen gaat. Zij werden niet verder onderzocht. Aansluitend volgde Joly de verdere bosontginning in noordelijke
richting langs de weg Ronse-Schorisse en stootte daarbij op een grafveld (MSH 1845, 408-409 (E. Joly): Het terrein met de 
graven bevond zich op 68 m ten zuidwesten van de eerste van de twee gesignaleerde zones met nederzettingspuin, en 80 m 
ten zuidoosten van de weg Ronse-Schorisse). De site is gelegen op een gelijke afstand van 1300 m, op een rechte zuidoost 
gerichte lijn tussen de grafvelden van Maerkelenhout en het oostelijk grafveld van Bois de Saint-Pierre (Champ de 
Delépeleire)). In totaal werden 67 graven aangetroffen binnen een driehoekig areaal met op de hoek een monoliet (MSH 
1845, 404-405 (E. Joly): De graven bevatten meestal een bord of kom, één tot vier potten en vaak een kleine kruik in witte,
gele of rode pasta. Soms bevatten zij een klein reukflesje. Drie graven waren beschermd door steenplaten (MSH 1845, 407
(E. Joly)). In de noordoosthoek werd een ustrinum ontdekt met een omtrek van 15 tot 18 m (MSH 1845, 409-410 (E. Joly)).
Op de verbrande bodem bevond zich een aslaag van 40 tot 60 cm met houtskool, beenderresten en fragmentair vaatwerk en
metaal. Het geheel was bedekt met een laag van 10 tot 15 cm zand. Omwille van de moeilijke omstandigheden van de 
bosontginning in 1839, besluit Joly tot een tweede campagne in 1848, precies binnen hetzelfde areaal, waarvan de ligging
goed herkenbaar bleef door de monoliet. Opnieuw werden 49 graven opgegraven (MSH 1849, 193-211 (E. Joly)). Bij een
derde campagne in 1850, werden aan de noordzijde van het reeds opgegraven grafveld, nog eens 45 graven gevonden (MSH
1851, 45-59 (E. Joly)).
In totaal werden binnen een beperkt areaal 161 graven gevonden tussen 1839 en 1850. Op basis van de vondsten kan het 
grafveld algemeen gedateerd worden van het einde van de eerste eeuw tot het einde van de tweede eeuw. Bij de eerste
campagne van 1839, werden de volgende dateerbare voorwerpen gevonden: Munten van Antoninus Pius en Faustina de 
jongere (138-175). In terra sigillata de kopjes Déchelette 67 (Hartley, 243: Flavisch en begin tweede eeuw); Drag. 27; Drag.
46 (80-200) met stempels SACRILLI (Oswald Stamps, 277: SACRILLVS van Lezoux, Antonine) en MERCM (Oswald 
stamps, 202-203: MERCATOR van Lezoux, Trajan-Hadrian), Drag. 40 (slechts één exemplaar), Drag. 36 en het bord Drag.
18/31; in terra nigra de fles Holwerda 25 (laatste kwart eerste eeuw) en de biconische pot Holwerda 26 (tweede helft eerste,
eerste helft tweede eeuw); kruik Gose 383 (laatste derde tweede eeuw); fibulae Riha 5.7 (eerste eeuw en eerste kwart tweede
eeuw); Riha 7.17 (tweede eeuw); Riha 7.20 (tweede helft tweede en eerste helft derde eeuw); Riha 5.17 (tweede helft eerste
en eerste helft tweede eeuw). Bij de dateerbare voorwerpen gevonden gedurende de tweede campagne, horen o.a. in terra
sigillata de vorm Drag. 42 (Vanderhoeven, 32: Flavisch-Hadrianus), Drag. 33 met stempel MARTIALIS F (Oswald Stamps,
189: MARTIALIS uit La Graufesenque of Rheinzabern ?) en Drag. 40 met stempel VITA (omwille van de late vorm,
vermoedelijk Oswald Stamps, 342: VITALIS uit Lezoux, Domitian-Antonine, of uit Lavoye, Rheinzabern en Westerndorf, 
Hadrian-Late Antonine), in brons de volgende emailfibulae: tweemaal Riha 7.16 (tweede helft eerste en eerste helft tweede
eeuw), driemaal 5.17 (tweede helft eerste en eerste helft tweede eeuw), tweemaal Riha 7.13 (tweede helft tweede eeuw) en 
frequent de spiraalfibula Riha 1.7 (tweede eeuw). Bij de dateerbare voorwerpen van de derde campagne horen munten van
Hadrianus en Faustina Maior. Verder komen voor, een deukbeker met cirkelvormige depressies Gose 209 (Niederbieber 33c,
eind tweede en eerste helft derde eeuw) en fibulae zoals opgesomd bij de eerste campagnes. In globaliteit komen slechts twee
exemplaren Drag. 40 voor op het ganse grafveld en slechts één geverniste deukbeker. De vorm Drag. 45 in terra sigillata 

113



ontbreekt volledig. Op basis van deze bevindingen, kunnen wij stellen dat het grafveld in de derde eeuw niet meer in gebruik
was. De aanvang van het grafveld situeert zich in de loop van het laatste kwart van de eerste eeuw. Vermoedelijk voltrok
zich in die periode een verschuiving van de begravingen van het oostelijk naar het westelijk grafveld van Bois de 
Saint-Pierre.

Context 52: Graf 1839

Het graf werd in 1839 gevonden en omwille van zijn uitzonderlijke vondsten uitvoerig beschreven (MSH 1840, 273 nr.
7 (C.P.S.); MSH 1845, 421-422 (E. Joly); Van Doorselaer 1964, 52). De grafuitzet bestond uit een schaal in bruine 
pasta, met daarop een potje in terra sigillata tussen twee bolronde potjes in grijs aardewerk. Eveneens op de schaal,
tussen of dicht bij de drie potjes, lag een kleine vogel in terracotta.
In het museum Mons MC, bevinden zich twee statuetten van duifjes, die geschonken werden door E. Joly, afkomstig 
van diens opgravingen in de ruime omgeving van Ronse. Het ene is vrijwel intact, het andere bleef bewaard zonder 
voetstuk. De twee oorspronkelijke vermeldingen van de statuette, leggen er de nadruk op dat de vogel “gelegen was” op
de schaal: "Un petit oiseau, en terre blanche... Il fut trouvé couché sur une plat entre trois petites urnes, dont deux en
terre grise et une troisième en terre rouge vernissée (terra sigillata)" (MSH 1840, 273 nr. 7 (C.P.S.)) en "Sur le plat, près
des trois urnes, gisait une petite figure d'oiseau en terre blanche, dont nous parlerons plus tard” (MSH 1845, 422 (E.
Joly)). Beide woorden “giser” en “coucher” benadrukken de liggende houding. Dit zou onmogelijk zijn voor een intact
statuette met voetstuk. Om die reden identificeren wij het stuk met cat. nr. 741.
De bolronde potjes zijn van het type Holwerda 31a en zijn onversierd (Joly verwijst naar de afbeelding van een
gelijkaardig potje MSH 1845 Pl. VIII nr. 7). Het terra sigillatapotje is van het type Déchelette 67 (Hartley, 243: 
Flavisch en begin tweede eeuw). Het was versierd met twee maal een gladiatorenscène op de tegenoverliggende zijden,
afgewisseld met een piramide, gevormd door overlappende klimopbladeren. De vier voorstellingen zijn gescheiden 
door verticale parelrijen. De voorstelling van de gladiatoren is verwant met Oswald 1043-1044, toegeschreven aan
Montans en La Graufesenque. Tussen de hoofden van de gladiatoren staan rozetten. Het graf kan op basis van deze
gegevens gesitueerd worden in de Flavische periode of het begin van de tweede eeuw. De algemene datering van het
grafveld verantwoordt een datering van de bijzetting tussen 80/90 en 110 n.C. Het vormt één van de oudste graven van
het grafveld.
Wat betreft de grafritus, kunnen wij uit het verslag onrechtstreeks afleiden dat het om een urnengraf ging. In verband
met de bolronde potjes beweert Joly: "Nos petits vases-boules ou potiches boules étaient de véritable cinéraires. Nous 
en avons toujours retiré des cendres et des parcelles d'os, et nous pouvons affirmer n'avoir jamais rencontré un seul 
spécimen qui n'en contint pas” (MSH 1845, 418-419 (E. Joly)). Wanneer wij de bewering van Joly doortrekken moeten
beide potjes beenderresten hebben bevat. In dat geval zijn er twee urnen.

Soort context: graf. Datering: 80/90-110 n.C.

Serie 883. Datering met iconografie: 50/90-110 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Varennes-sur-Allier: maldeel en
epigrafie (coroplast) 5084 (883).

Cat. nr. 741 (883). Thema: duif. Type: kop naar links. Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. 
Samengesteld uit 2 fragmenten. Breedte bij verticale hals: 9,2 cm. Bewaarplaats: Mons MC. 
Inventarisnummer: MCM 1517-R1218. Productietechniek: twee maldelen. bovenzijde en onderzijde 
snijden ter hoogte van het zijdelings gekeerde hoofd de bek precies in twee. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell
10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 201 nr. 1039.

Erneuville Wyompont

De Romeinse site is gelegen in Wyompont, een klein gehucht van de gemeente Erneuville. Het ligt op de linkeroever van de
Ourthe Occidentale op de plaats waar de Romeinse weg van Tongeren naar Arlon een plotse zwenking maakt naar het westen om
de rivier over de steken. De weg vervolgt dan zijn traject naar het zuiden langs de rechteroever van de Ourthe in de richting van 
Flamierge. De oversteekplaats werd gelokaliseerd bij opgravingen door de NDO in 1978 (Corbiau 1979).
De eerste belangrijke vondsten gebeurden in februari 1851. J.B. Geubel trof er een luxueus gebouw aan waarvan de opstand van 
de muren in leisteen plaatselijk tot bijna 2 m bewaard was (Geubel 1939, 34 met kaart): eigendom Clesse, aangeduid met letter G 
(woonhuis Clesse) en cijfer I (vindplaats in de tuin)). Sinds de opgravingen van Geubel in de negentiende eeuw werden op de site
regelmatig nieuwe gebouwensporen gesignaleerd, verspreid over een honderdvijfigtal meter (Geubel 1939). Omwille van de grote
spreiding van de vondsten langs de Romeinse weg gaat het volgens sommige auteurs eerder om een kleine vicus dan om een villa
(Geubel 1939: “...on doit moins penser à une villa qu’à une petite bourgade routière”). In 1975 werd door de NDO op perceel D
20e de noordzijde van een gebouw opgegraven met een minimale lengte van 37 m (AB 186, 1976, 72-75 (M.- H. Corbiau)). Het 
schaarse archeologisch materiaal dateert de bezetting in de tweede en derde eeuw. Zoals het gebouw dat in 1851 opgegraven 
werd, is ook dit gebouw vernield door brand. Het bevatte resten van hypocaustverwarming, beschilderd stucwerk en enkele
tesserae van mozaïek.
Ondanks deze vondsten blijft het moeilijk de site te karakteriseren. Het is niet duidelijk of het om een kleine vicus gaat of om een
villa. De inplanting bij de oversteekplaats van de Romeinse weg en de grote spreiding van de gebouwensporen pleiten eerder voor
een kleine baanvicus (Petit en Mangin 1994, 263(M.- H. Corbiau ): opgenomen in het repertorium van de kleinere agglomeraties).
De site beheerst de Romeinse weg die iets ten zuiden de Ourthe oversteekt. De gebouwen uit het Hoge Keizerrijk getuigen van 
een grote welstand. Zij werden door brand verwoest, vermoedelijk in de tweede helft van de derde eeuw.

Gemeente: Erneuville . Fusie: Tenneville. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: baan Tongeren-Arlon, oversteekplaats van de Ourthe, baanvicus (?), luxueuze steenbouwresten. Datering: 100 - 275 
n.C.

Luxueus gebouw, campagne 1851 Hypocaust.

Soort vindplaats: luxueuze steenbouwresten. Datering: 100 - 275 n.C.

Van het gebouw werden in totaal 6 kamers in kaart gebracht, waarvan er twee voorzien waren van hypocaustverwarming en 
twee met mozaïekvloer (AIALx 2, 1849, 201-202, Pl. VII-VIII (J. B. Geubel)). De muren waren bedekt met beschilderde
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bepleistering. De woning was vernield door brand (AIALx 2, 1849, 202 (J. B. Geubel)).

Context 54: stookruimte van de hypocaust

In de stookruimte van de hypocaust bevonden zich een bronzen sierstuk met ringen, een bronzen slot en kofferhengsel 
en de helft van een Venusstatuette in terracotta (AIALx 2, 1849, 202 (J. B. Geubel)). Een gedeelte van de voorwerpen 
van de opgraving werd geëxposeerd in het museum Arlon ML, maar de Venusstatuette hebben wij er niet 
teruggevonden (BIALx 1939, 34 en 38 nt. 3 (A. Geubel)). Het wordt ook niet vernoemd door Birnbaum in zijn 
museumcataloog van het museum Arlon ML (Birnbaum 1900).

Soort context: stookruimte van de hypocaust. Datering: 100 - 275 n.C.

Erps-Kwerps Lelieboomgaarden

De site ligt op het overgangsgebied tussen het heuvelachtige Brabantse leemplateau en de vlakte van Laag-België. In de nabijheid
wordt het hypothetische tracé van de baan van Tienen naar Elewijt gesitueerd. De weg zelf werd niet teruggevonden, wel bleven 
talrijke sporen van centuriatio in het landschap bewaard. Uit de voor-Romeinse periode stammen kuilen uit de Michelsbergcultuur
en de La Tène I periode. Hoewel ook schaarse voorwerpen uit de late ijzertijd werden aangetroffen, is de continuïteit met de
Romeinse tijd niet bewezen (Verbeeck 1994, 70).
Twee tweebeukige houtbouwconstructies behoren tot een kleine inheemse nederzetting uit de vroeg-Romeinse periode ( Verbeeck
1994, 69 fig. 2 H: overzichtsplan, 71: datering). In de loop van de tweede helft van de eerste eeuw n.C. ontstond een villacomplex
met een gevelgalerij. In de tweede helft van de derde eeuw werd het verwoest en verlaten.
In de laat-Romeinse periode werd het terrein opnieuw ingenomen. Het villagebouw werd gesneden door een gracht uit deze
periode en een vierkante kuil werd aangelegd in het hoekvertrek. De privaatwegen werden doorgraven door een grote
onregelmatige kuil, mogelijk voor de recuperatie van klein steenmateriaal. De opvulling bevatte ijzersmeedresten uit de laat- of 
post-Romeinse periode. In de Merovingische tijd werd een klein rijengrafveld aangelegd in het puin van het Romeins woonhuis 
(Verbeeck 1994: grafveld gedateerd van eind 6de/ begin 7de tot eind 7de/begin 8e eeuw).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Erps-Kwerps. Fusie: Kortenberg. Vlaams-Brabant, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: inheems vroeg-Romeinse inplanting, villa, baan Tienen-Elewijt (?). Datering: 0 (?)- 275/410 n.C.

Porticusvilla

Soort vindplaats: villa. Datering: 50-275 n.C.

De villa werd gebouwd in de loop van de tweede helft van de eerste eeuw. Parallel aan de porticus werden 2 verharde
privaatwegen aangelegd. Het erf was omsloten door een ondiepe gracht met aan de oostkant langs de gracht 2 loculusgraven.
Beenderen van een ingevoerd runderras met grotere schofthoogte, duiden mogelijk op verhoogde vlees- en melkproductie 
bestemd voor omliggende centra (Tienen, Elewijt). De villa bleef in gebruik tot de tweede helft van de derde eeuw
(Verbeeck 1994, 74).

Context 55: Privaatweg nr. 18: wegverharding

Parallel aan de porticus van de villa werden twee privaatwegen aangelegd die verhard werden met zandsteenblokken,
dakpanfragmenten, dierenbeenderen en een grote hoeveelheid aardewerk uit een lange periode van de eerste eeuw tot
het midden van de derde eeuw (Verbeeck 1994, 72). In de wegverharding van privaatweg nr. 18 bevond zich een 
fragment van een Cybelestatuette (info. M. Verbeeck). In dezelfde context werd een fragment gevonden van een 
karikaturaal masker uit een Keuls atelier (Verbeeck 1994, 74 fig. 5).

Soort context: Wegverharding. Datering: 50-250 n.C.

Serie 462. Datering met iconografie: 165-190/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: epigrafie (coroplast)cat. nr.
4078 (462), petrografische analyse cat. nr. 281 (462) en 755 (462).

Cat. nr. 755 (462). Thema: Cybele. Type: zittend met patera, het hoofd gesluierd. Bewaringstoestand: 
borstfragment. Samengesteld uit 2 fragmenten. Zwarte spikkeltjes op het oppervlak. Hoogte: 5,5 cm. 
Bewaarplaats: Leuven DM. Inventarisnummer: 87 EKL 18.649. Scherpe mal. Frequent kleiknobbeltjes in
de groeven van het kleed. Gladdingssporen op de naad en onder de linkeroksel. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Verbeeck 1994, 75-76 fig. 6.

Evere

Op het kruispunt van de Ooststraat en een holle weg die verdween bij de aanleg van de Leopold III laan, werden tussen 1925 en
1933 bij kleiwinning op verschillende diepten metalen voorwerpen gevonden en terracottastatuetten (Dessart 1958, Le Folklore
Brabançon 140, 1958, 974-975). Het ontbreken van de vondsten en verdere informatie over de context, laat niet toe de 
voorwerpen met zekerheid in de Romeinse periode te situeren.

Gemeente: Evere . Fusie: Brussel. Vlaams-Brabant, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Geen

Context 56: Geen

Fauvillers of onbekend

Gemeente: Fauvillers. Fusie: Fauvillers. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.
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Te Fauvillers werden verschillende Romeinse villa’s en constructiesporen gelokaliseerd (De Maeyer 1940, 185-187; Corbiau 1978,
 92-94 ). Op de plaats Hahnebourg werd in 1871 een villa met hypocaust en waterleiding onvolledig opgegraven. De ligging  
beheerst de vallei van de Basseille. Bij de vondsten bevonden zich sculptuurfragmenten van een Fortuna in zandsteen. Op 

ongeveer 200 m ten noorden werden op de plaats Vieux Fayviet nog bijgebouwen gevonden en een Romeinse begraafplaats. Een 
tweede villa wordt gesitueerd op het plateau van Haubelle, eveneens vergezeld van Romeinse graven, waaronder twee tumuli (bij
De Maeyer gesitueerd in het gehucht La Hotte). Een derde villa wordt gesitueerd op de plaats La Voge of La Fauscht. Verder
worden gebouwensporen gesitueerd op de plaatsen Warmousty (bij de Maeyer gesitueerd in het gehucht Menufontaine) en 
Römestelle.
Ook in de gehuchten rond Fauvillers werden sporen van Romeinse aanwezigheid opgetekend. Ten noorden in het gehucht 
Menufontaine werden twee villa ‘s gelokaliseerd op de plaatsen Chiet of Moirpus en op de plaats Clos Burnet. In het gehucht 
Bodange lag een cirkelvormige versterking op de plaats Alt-Schlass, een villa op de plaats Kehpiedt (La Tom) en een Tumulus op
de plaats Au Poteau. De versterking Alt-Schlass lag langs de baan Arlon-Tongeren en de tumulus bij een diverticulum van de villa
van Hahnebourg in de richting van de baan Tongeren-Arlon. Voor het gehucht Wisembach: zie site Fauvillers Wisembach 
“Rameschberg”.

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Soort site: verspreide landelijke bewoning en begraving , baan Tongeren-Arlon.

vondst voor 1899

Volgens J.- B. Sibenaler bevond zich in het museum Arlon ML een zittende vrouw met hond op de schoot, afkomstig van
"Fauvillers". Dit kunnen wij afleiden van een tekst uit 1907: "On a trouvé à Martelange une des déesses-mère qui tient un 
petit chien dans le giron comme celle du musée d'Arlon provenant de Fauvillers. Une deuxième déesse du musée d'Arlon 
tient aussi un petit chien sur les genoux" (Sibenaler 1907, 195). Hieruit kunnen wij besluiten dat zich voor 1907 in het
museum Arlon ML, twee beeldjes bevonden van zittende godinnen met een hondje op de schoot, die niet afkomstig zijn van
Martelange. Uit de museumgidsen van Birnbaum uit 1899 en van Sibenaler uit 1905, kunnen wij afleiden dat het gaat om de
statuetten nrs. 267 en 270 (zie vindplaats Luxemburg). Het is niet mogelijk om uit te maken welk van beide beeldjes uit 
Fauvillers afkomstig is. De enige gedeeltelijk opgegraven structuur op het grondgebied van Fauvillers, met uitsluiting van de
omliggende gehuchten Bodange, Menufontaine en Wisembach, is de villa op de plaats “Hahnebourg”. Uit de verslagen zijn
ons echter geen vermeldingen van statuetten bekend (De Maeyer 1940, 185-187: De villa werd onvolledig opgegraven in
1871. Bij de vondsten horen wel fragmenten van een Fortuna in witte zandsteen).

Context 57: onbekend

Serie 386. Datering met iconografie: 150/170-300 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 267 
(386).

Cat. nr. 267 (386). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met aar en vrucht. Bewaringstoestand: volledig
bewaard. Verweerd oppervlak. Hoogte: 15,7 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 8 . 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Vage afdruk.
Breed gladgestreken naad. Frequent verticale krassen veroorzaakt door grove bestanddelen in de pasta bij
het gladden van zij- en rugleuningen. Hol tot in het hoofd. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht 
geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: 
Birnbaum 1900, 52 Case nr. 19: zonder herkomstbepaling; Sibenaler 1905, 121-123 nr. 2 met foto p. 121 
rechts en p. 122 rechts (J.B. Sibenaler): zonder vermelding van de herkomst; Seret 1962 (Majerou), 29, 31
fig. 42: “collection Maus”; Schauerte 1985, 273 Nr. 663: herkomst “Majeroux-Virton, coll. Maus de 
Rolley”; Inventaris Arlon MAL: herkomst “Majerou”; Lambert 1990, 103 fig. 265 toegeschreven aan 
Saint-Mard.

Serie 393. Datering met iconografie: 150/180-250 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 270 
(393).

Cat. nr. 270 (393). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met aar en vrucht. Bewaringstoestand: een deel
van het kapsel en de rechterbovenhoek van de rugleuning achteraan zijn gerestaureerd met gips. Hoogte: 
17,6 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 7. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Ribbelvormig omranden ogen met centrale pupil. Breed
gladgestreken naad. Gegladde zij- en rugleuning met fijne verticale krassen bij het gladden veroorzaakt 
door de grovere bestanddelen van de pasta aan de oppervlakte. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Birnbaum
1900, 52 Case nr. 19: vroegste vermelding, zonder herkomstbepaling; Sibenaler 1905, 121-123 nr. 1 met 
foto p. 121 links en p. 122 ; Dheedene 1959, 104 nr. 560: herkomst Martelange; Inventaris Arlon MAL: 
herkomst “Orho”.

Fauvillers Wisembach

In het gehucht Wisembach worden vier villa's gesitueerd op de plaatsen “Rameschberg“, “Horend” (“Choque”), “Olbrich” en 
“Selbrich”. De site “Rameschberg“ is gelegen ten noorden van de voormalige gemeente Radelange, aan de overzijde van de Sûre,
tegen de grens van de huidige gemeenten Fauvillers en Martelange. Verschillende auteurs situeren de site daarom in de gemeente
Martelange Radelange (De Maeyer 1940, 184-185, 208-209: neemt de site twee maal op, onder Fauvillers én onder Martelange;
Corbiau 1978 , 178 : Martelange).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %

Gemeente: Wisembach. Fusie: Fauvillers. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: villa en begraafplaats, baan Arlon-Tongeren.
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Romeinse gebouwenresten werden gelokaliseerd op de helling en het terras van de Rameschberg die 5 à 6 m uitsteekt boven
de vallei van de Sûre (AIALx 67, 1936, 233-234 (V. Balter en Ch. Dubois). C. Sulbout karakteriseerde de site in 1870 als 
een uitgestrekte Romeinse villa met een verzorgd bouwplan (AIALx 6, 1870, 116 (C. Sulbout): “...une villa au toit imbriquè,
et d’une structure très-soignée...”). R. en E. Malget vonden er in 1910 twee gebouwen op vijftig meter van elkaar
(Malget1911, 374-378). Driehonderd meter ten noorden van de gebouwen vonden zij op de plaats Elscht drie crematiegraven
(cadaster 1970 “Auf Elschet”). De vindplaats Rameschberg is gelegen ten oosten van het wegtracé Arlon-Tongeren over
Wisenbach (Fauvillers) en ten westen van het tracé Arlon - Tongeren over Martelange (zie Martelange Grumelange). Een 
diverticulum verbond de villa met het westelijk tracé, ter hoogte van de villa op de plaats Horend (Malget 1911, 374; De
Maeyer 1940, 185).
Volgens R. en E. Malget werden twee afzonderlijke gebouwen gevonden (Malget 1911, 375: schematisch plan en
reconstructie van de muurschilderingen). Van het eerste zuidelijk gebouw was alleen de westelijke vleugel in opstand
bewaard. Een hypocaust en goed bewaarde muurschilderingen getuigen van luxe. Menselijke beenderen, gevonden binnen 
het gebouw, zouden er op kunnen wijzen dat de ruïnes in latere tijden als inhumatiebegraafplaats werden gebruikt. In het 
verlengde van de westmuur, maar los van het gebouw, werd een kelder opgegraven, waarin onder andere een maalsteen 
gevonden werd. In een grachtvulling buiten het gebouw bevonden zich terracottastatuetten.
Een vijftigtal meter ten noorden van de vorige constructie, vond Malget een klein rechthoekig gebouwtje van 9,2 x 7,7 m.
Het bestond uit één vertrek. De stenen muren hadden een breedte van 60 cm zoals de rest van de villa. Aan de buitenzijde 
van de zuidgevel die naar de villa was gericht, was een vloer aangelegd in blauwe steen. Aan de buitenzijde van de muren
bleef de bezetting met witte mortel bewaard, terwijl van de binnenzijde fragmenten blinkend stucwerk werden
teruggevonden. Een deel van een 15 cm dikke betonvloer bleef bewaard in één van de hoeken. Van de dakbedekking werden
leien teruggevonden. In het vertrek werd een terracottabeeldje gevonden. De vondst van een tweede maalsteen, bevestigt het
agrarisch karakter van het complex.
De afmetingen en oriëntatie van de gebouwensporen, doen vermoeden dat het gaat om de noordelijke en zuidelijke gevel van
één groot villagebouw. Een argument hiervoor is de aanwezigheid van een vloer aan de zuidgevel van het noordelijke 
vertrek.

Context 128: Gracht buiten het zuidelijk gebouw

Buiten de muren van de westelijke vleugel van het gebouw werden fragmenten van terracottastatuetten gevonden in een
gracht met een breedte van 90 cm: “En dehors du mur de ces places courait un fossé de 90 cm de large, dans lequel
nous avons trouvé quantité de débris variés: statuettes en terre cuite (matres), des ossements et des dents de différents 
animaux, des tuiles marquées à profusion de pieds de bouc, de chiens et d’impressions digitales” (Malget 1911, 376).
Zij werden gevonden samen met fragmenten van dakpannen en dierenbeenderen. Deze statuetten zijn verloren gegaan
of kunnen in de collecties niet meer worden geïdentificeerd.

Soort context: gracht.

Context 129: Noordelijke vertrek

In het noordelijk vertrek vond men een 11 cm hoge gebronzeerde ijzeren bel en een tweesnijdende ijzeren beitel met
een lengte van 30 cm. Malget trof er tevens een kuil aan met verbrande resten: “creusé dans la terre, un foyer
rudimentaire”. Het kan echter niet om een haard gaan, vermits het gebouw een betonnen vloer had. Niet ver van deze 
kuil vond Malget fragmenten van een terracottabeeldje van een zittende godin. Het beeldje werd door Malget als volg

t
b

eschreven: "La déesse a la figure ovale, fine, les cheveux rejetés des deux côtés, vers les oreilles; en dessous un 
énorme chignon descend jusqu'en haut du dossier carrelé du fauteuil sur lequel elle est assise. Vêtue d'une ample palla, 
les mains tenant un volumineux bouquet d'épis, viennent reposer sur les genoux. Dans son giron est couché un jeune
bouc, tête à gauche dont les cornes sont roulées en crosse. Le fauteuil repose sur un piédestal carré dont la face 
antérieure représente un autel de sacrifices druidiques de l'époque: En haut on voit le Dieu Soleil entouré de rayons; en
dessous cinq étoiles dont quatre forment carré et une au centre" (Malget 1911, 378). Het is die laatste zin die ons toeliet
het fragment nr. 398, bewaard in het ME in Luxemburg te identificeren als een deel van de vondst van Radelange die 
Malget hier beschrijft. Wat immers op het eerste zicht leek op een zon, omringd door stralen, bleek een inscripie te zijn
van Melausus en Fidelis, waarvan de goed bewaarde letter "O" naast de sterren bij Malget de illusie van een zon
opwekte. In de regel treffen wij deze inscriptie en het sterrenmotief nooit aan op de voorzijde van de basis, wel op de 
rugleuning van de zetel. Geen enkele basis van gelijkaardige beeldjes is trouwens zo hoog als ons fragment. Het is dus
duidelijk een fragment van een rugleuning. De rugleuning die Malget beschrijft is echter bedekt met ruiten. Het is dus
aanneembaar dat Malget fragmenten van meer dan 1 beeldje vond die hij in zijn beschrijving tot één statuette
compileerde. Tenslotte werd in de noordwesthoek van het gebouwtje een maalsteen gevonden en in de noordoosthoek 
een goed bewaarde vingerring.
De handgeschreven inventaris van Malget vermeldt twee fragmenten van terracottabeeldjes met herkomst “villa 2 van
Ramelsberg, Radelange”. Het eerste is het fragment van de rugleuning nr. 398 dat in het handschrift beschreven wordt 
als sokkelfragment onder het nummer 226. Het tweede is een niet-geïdentificeerde keerzijde van een hoofdje met in de 
lijst van Malget het nr. 230. Het bevindt zich vermoedelijk vermengd onder de statuetten van Martelange Hohdoor.

Soort context: noordelijk gebouw of vertrek.

Cat. nr. 398. Thema: vrouw met hond. Bewaringstoestand: linkerbovenhoek van een hoekige rugleuning. 
Hoogte: 5,35 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 226. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (coroplast). Inscriptie: ingeschreven 
in een rechthoek zien we bovenaan de onvolledig bewaarde gravure MIIL[AVSI]/ FO[RMA]/ 
FId[IILIS]/... Daaronder zijn 5 sterren gegraveerd waarvan er 4 een vierkant vormen rond de vijfde ster. 
Naast het sterrenornament zijn een lange verticale en een korte horizontale groef zichtbaar, mogelijk te 
interpreteren als F(ECIT). Kleur: licht tot bruinig grijs (Munsell 10 YR 7,5/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Malget en Malget 1911, 378: beschreven als zittende godin met hond, met
op het voetstuk een offerscène..

Rameschberg

Soort vindplaats: villa, agrarisch.
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Op de plaats Frenet is een Romeinse villa gelegen, waarbij ook een necropool hoort die zich op een afstand van 200 m ten oosten
van de villa bevond (ASAB 12, 1898, 435 (A. De Loë): “villa au nord de la chaussée du Diable” en “cimetière entre Frenet et 
Givry”; De Maeyer 1940, 187: grondvesten van een kleine villa met sporen van waterleiding in de buurt en een bron op de plaats 
Gaimont; Van Doorselaer 1964, 165; Corbiau 1978 , 95-96 : “nécropole romaine à 200 m à l’est de la villa”. Volgens Corbiau 
wordt met het grafveld tussen Frenet en Givry, vermeld bij De Loë, hetzelfde site bedoeld). De site bevindt zich ten noorden van
de Romeinse weg van Arlon naar Tongeren (ASAB 12, 1898, 424 (A. De Loë): De “Chaussée du Diable” komt langs Sibret over
Mande Saint Etienne, loopt tussen Flamierge en Frenet naar Wyompont, waar hij de Ourthe oversteekt en verder gaat langs 
Erneuville (tussen het gehucht van Beaulieu en Erneuville) naar Jupille (op de plaats Ronson) en verder in de richting van Huy en
Tongeren). Op één km afstand bevonden zich tumuli op de plaats Al Caure (De Maeyer 1940, 187).
Te Flamierge werden nog andere grafvelden gesitueerd in de gehuchten Gives, Givry, Givroule en Roumont (Van Doorselaer 
1964, 164-166). Sporen van grondvesten werden gesignaleerd op de plaats Grand-Vevé (De Maeyer 1940, 187).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Flamierge. Fusie: Bertogne. Luxemburg, B.  Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: verspreide landelijke bewoning, een kleine villa met necropool in de buurt van de weg Tongeren-Arlon.

Grafveld

Soort vindplaats: grafveld. Datering: (?)/98-138/(?) n.C.

Het grafveld van Frenet werd opgegraven door N. Hauzeur, vrederechter van Ciney. In het voorjaar van 1872 werden hier de
fragmenten nrs. 486, 493 en 496 gevonden. De Loë en Dheedene schreven de beeldjes foutief toe aan de opgraving van E.H.
Baltus te Lavacherie (De Loë 1937, 285; Dheedene 1959, 90). De verwarring is ontstaan door het overlijden van Hauzeur in
1872, kort na de opgraving. De collecties van Baltus en Hauzeur werden op dat moment samengevoegd en vervolgens 
overgebracht naar het Musée Royal d’Antiquités d’Armures et d’Artillerie te Brussel (Porte de Hal). Daar bleven zij bewaard
met de vermelding “Lavacherie, l’abbé Baltus”. Bij hun overbrenging naar de reserves van de KMKG te Brussel in 1880,
werden zij met dezelfde herkomstvermelding bewaard onder het inventarisnummer B 677. Een brief van N. Hauzeur uit 
1872 waarin twee van de stukken vernoemd worden, toont aan dat de beeldjes afkomstig zijn uit Flamierge en meer bepaald
uit de tweede-eeuwse begraafplaats van de villa van Frenet (Lassance 1959, 31 nt. 6: Brief van 17 mei van N. Hauzeur aan 
Juste, conservator van het Musée Royal d’Antiquités d’Armures et d’Artillerie, aangaande het onderzoek op de begraafplaats
van de villa van Frenet: “...poteries, bronzes de Trajan et de Hadrien et deux petits bustes en terre cuite d’impératrice assez
mal concervés...”; Van Doorselaer 1964, 165: grafveld gesitueerd in de derde eeuw). De precieze grafcontext waarin ze
gevonden werden is evenwel onbekend. De munten van Trajanus en Hadrianus duiden erop dat de necropool ten minste in 
gebruik was gedurende de tweede eeuw.

Context 58: onbekend

Gecorrigeerde datering: (?)/98-150/(?) n.C.

Serie 634. Datering met iconografie: 100/140-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 496 
(634).

Cat. nr. 496 (634). Thema: buste van een vrouw. Type: met halssieraad. Bewaringstoestand: hoofd. 
Beschadigd aan de achterzijde, aan de rechterkant van de diadeem en de haarrol. Breedte: 3,85 cm. 
Bewaarplaats: Brussel KMKG. Inventarisnummer: 677 (oud inv. nr. 3708). Gladdingssporen in de hals. 
Volgens de beschrijving van De Loë is de pupil aangeduid door een klein puntje. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
mat. Bibliografie: De Loë 1937, 282-285: foutieve toeschrijving aan Lavacherie; Dheedene 1959, 90 nr. 
490: foutieve toeschrijving aan Lavacherie; Lassance 1959, 28 fig. 2, 32 nr. 1 
.

Cat. nr. 486. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd met breukvlak op het achterhoofd. Hoogte: 4 cm.
 

B
ewaarplaats: Brussel KMKG. Inventarisnummer: 677 (oud inv. nr. 3708). Productietechniek: Twee 

maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede naad. Gladdingssporen. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Loë 1937, 282-285: foutieve toeschrijving aan Lavacherie; 
Dheedene 1959, 90 nr. 492: foutieve toeschrijving aan Lavacherie ; Lassance 1959, 28 fig. 3, 32 nr. 3 .

Cat. nr. 493. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd. Rechterwang beschadigd. Hoogte: 4 cm. 
Bewaarplaats: Brussel KMKG. Inventarisnummer: 677 (oud inv. nr. 3708) . Vondstspecificatie: Frenet: 
necropool bij de villa. Brede naad. Gladdingssporen ter hoogte van de slecht aansluitende naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: De Loë 1937, 282-285: foutieve toeschrijving aan Lavacherie; Dheedene 
1959, 90 nr. 491: foutieve toeschrijving aan Lavacherie; Lassance 1959, 28 fig. 1, 32 nr. 2.

Flobecq

De Romeinse periode liet in de streek van Flobecq vele sporen na (Lesenne 1985, 54-61). Een belangrijke site, mogelijk ee
n

b
aanpost, bevond zich op de plaats Puvinage . Een Gallo-Romeins grafveld werd gevonden op de plaats Champ des Tombes, 

tussen de Romeinse baan en het gehucht Sainte-Anne. Een Romeins graf werd tevens gevonden op de plaatsen La Planche en op
de Pottelberg, waar het secundair was bijgezet in een ijzertijdgrafheuvel. Op de Pottelberg werd in 1867 een metaaldepot 
gevonden met o.a. bronzen kar- en harnaselementen, een helm en twee bronzen statuetten, en in 1877 een muntschat met 
sestertiën van Vespasianus tot Septimius Severus. De Romeinse weg van Blicquy in de richting van Velzeke, loopt langs de

 
p

laatsen Puvinage, Bois de Sainte-Anne en La Planche. In de 19de eeuw prospecteerde E. Joly, voorzitter van de Cercle 
archéologique de Renaix, in de streek van Flobecq. In zijn verzameling bevonden zich 34 bronzen statuetten, waarvan echter de

Gemeente: Flobecq . Fusie: Flobecq. Henegouwen, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: baan Blicquy naar het noorden.

Flamierge Frenet
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exacte vindplaats niet gekend is (Faider-Feytmans 1979, 16 en 153 pl. 113 nr. 290; Vandersande 1982, 403).

Flobecq Puvinage

Soort vindplaats: baan Blicquy naar het noorden, rivierovergang, metallurgie. Datering: 50-190/275 n.C.

De site Puvinage ligt in een depressie ten noordwesten van het huidige centrum van Flobecq. Het gebied dat lange tijd
moerassig bleef, wordt doorsneden door de ruisseau d’Ancre of Angre, bijrivier van de Dender. De depressie is gedeeltelijk 
opgevuld met rivieralluvia en colluvia van de Pottelberg ten noorden. De Romeinse weg van Blicquy naar het noorden,
doorkruist de site (Faider-Feytmans 1980, 3-6, Pl. I-III: geografische situering). Ten westen wijkt de Chaussée Brunehaut 
lichtjes uit om de rivier over te steken en vervolgt daarna zijn rechtlijnig traject. Mogelijk bevond zich hier een baanpost 
(Faider-Feytmans 1980, 6: De naam van de ruisseau d’Ancre of Angre is etymologisch afgeleid van het Latijnse “Angaria”
of rustplaats van de postdienst die zich op de rivierovergang van de Romeinse weg zou kunnen situeren). Opgravingen door
A. Vandersande en H. Verbecelte in 1976, 1978 en 1981 brachten twee parallelle grachten met noordwest-zuidoost oriëntatie
aan het licht op de percelen E 499p, E499q en E499t (Roolant 1983, 81-83 fig. 1 en 2). Deze grachten met V-vormig profiel
lagen 25 m uit elkaar. Zij hadden een breedte van 2 m en een diepte van 1m. De vulling bevatte keramiek uit de Hoge 
Keizertijd, gemengd met scherven uit de Hallstatt en La Tène periode. Deze intrusieve scherven getuigen onrechtstreeks van
een bewoning op de site in de ijzertijd (L' Archéologie en Hainaut 1978, 37-38(M. Amand ): de auteur stelt dat de grachten
openlagen in de ijzertijd en de Romeinse periode; L' Archéologie en Hainaut 1983, 49-51(M. Soumoy ): de doorsnede van 
een gracht in 1982 toonde aan dat zij een geleidelijke, natuurlijk gestratifieerde opvulling kende, waarin Romeinse scherven
met ouder materiaal vermengd waren). Tussen beide grachten werd in september 1978, onder leiding van kolonel
Vandersande, op 60 m ten oosten van de Romeinse weg, een stenen waterput opgegraven met een totale diepte van ongeveer
7,2 m (Faider-Feytmans 1980, 7-9, Pl. IV). De vulling bevatte voorwerpen van het einde van de eerste tot het begin van de
vierde eeuw. Vermoedelijk situeert de opvulling zich vanaf het midden of het einde van de tweede eeuw. Op basis van de
keramiek en de munten gevonden op de site situeert A. Roolant de dichtste bezetting tussen 50 en 190 n.C. De
radiocarboondatering van een houtstaal uit de waterput kan mogelijk wijzen op een voor-Romeinse bezetting, maar buiten 
het hout van de waterput kan geen bewijs gevonden worden van een voor-Flavische aanwezigheid (Roolant 1983, 86-87). In
de vulling van de waterput wijzen enkele derde-eeuwse voorwerpen op een zwakke continuïteit in de derde eeuw
(Faider-Feytmans 1980, 9-10 Pl. V). De vondst van een smeltkroes en metaalslakken in de grachtvullingen wijzen er op dat 
bronsgieters werkzaam waren op de site (L'Archéologie en Hainaut 1983, 49-51 (M. Soumoy)). Zij vormen de enige
aanwijzing voor artisanaat. De functie van de grachten is nog onduidelijk. Vandersande en Roolant formuleerden in dit
verband de hypothese van de afbakening van een strategische zone van de Romeinse weg (Roolant 1983, 87; Vandersande
1982).
Bij de opgraving van H. Verbecelte in augustus 1978, werd een buste in terracotta gevonden, waarvan het hoofd en de basis
ontbreken (L'Archéologie en Hainaut 1978, 37-38 nr. 8(M. Amand)). De grondsporen die bij deze campagne gevonden 
werden zijn een gracht met V-vormig profiel en de waterput. Het is niet bekend in welke van deze contexten het fragment 
gevonden werd. Het werd in 1978 tentoongesteld te Flobecq, maar de huidige bewaarplaats is niet bekend.
In de waterput, opgegraven in 1978, bevond zich een militair insigne op een diepte van 5 meter (Mariën 1980, 218-219, fig.
135, 457: Militair insigne in geel messing en rood koper, versierd met leeuwenhoofden in reliëf, panters op de hoeken en op
de top een statuette van Serapis. Hoogte 51,3 cm. Breedte 32 cm). Het was met zorg neergelegd onder een intacte liggende 
maalsteen, bedekt met een pakket zwarte aarde van een halve meter, waarin zich een gebroken draaiende maalsteen bevond 
(Faider-Feytmans 1980, 9). Op het ogenblik van de begraving werd de steel nog met bronsblik verstevigd. Dit wordt
aangetoond door het overtollige bronblik dat nog naast het voorwerp aanwezig was (Faider-Feytmans 1980, 9 nt. 13, 11). 
Volgens G. Faider-Feytmans gaat het om een in oorsprong officieel religieus voorwerp dat meegedragen werd in
processionele ceremonies van een collegium of religieuze vereniging (Faider-Feytmans 1980, 30, 33, 35, 41). Vormelijk 
gelijkt het op de hasta van de beneficiarii, een voorwerp met symbolische politieke en militaire betekenis (Faider-Feytmans 
1980, 31-33). Mogelijk werd het voorwerp, dat vormelijk teruggaat tot de eerste eeuw, aanvankelijk gebruikt door een 
collegium iuvenum (Faider-Feytmans 1980, 35-6: deze theorie steunt op de vondst van een soortgelijk insigne in een 
ephebeion in Ephese; Der Kleine Pauly 2, 287-291 “Ephebia”: Een in oorsprong militaire jongerenorganisatie, die in
toenemende mate in de loop der tijd ook culturele en religieuze diensten verrichtte). Dit zijn verenigingen van jongeren met
een essentieel militair aristocratisch karakter in dienst van de keizerscultus. Opgericht door Augustus, vonden zij ook in
Gallië ingang vanaf het midden van de eerste eeuw n.C. De toevoeging van een statuette van Serapis en 4 panters aan het
insigne, vermoedelijk in de loop van de derde eeuw, duidt op een aanpassing van de cultus aan de nieuwe religieuze ideeën.
De panters duiden op het Bacchische karakter van Serapis die geassimileerd werd met Dionysos-Bacchus. Sporen van de 
cultus van Serapis werden onder andere ook in Kontich vastgesteld (Faider-Feytmans 1980, 37-39 pl. XXIV: inscriptie). In
de onstabiele periode van de derde eeuw, werd het voorwerp weggeborgen in de waterput die op dat ogenblik in onbruik 
was, waarschijnlijk met het doel om het te kunnen terugvinden. Volgens Faider-Feytmans is het weinig waarschijnlijk dat het
insigne in Flobecq, dat slechts een bescheiden agglomeratie of baanpost was, werd gebruikt. Het is het niet uitgesloten dat 
het collegium dat gebruik maakte van het insigne, zijn thuisbasis had in Blicquy (Faider-Feytmans 1980, 39-41). Op deze
rijke vicus, achttien kilometer zuidelijker langs dezelfde Romeinse baan bevond zich een belangrijk cultuscentrum.

Context 59: onbekend

Freux

Resten van een necropool werden rond 1850 opgegraven op de plaats Camp de Berwick. Volgens Corbiau behoren de graven van 
Camp de Berwick, vermeld door G.F. Prat, tot de necropool Thier des Ronches (Corbiau 1978 102 ). Tweehonderd meter te
westen van de plaats Thier des Ronches werden tumuli gesignaleerd, met in de nabijheid keramiekvondsten (AIALx 5, 1867, 240 
(C. Sulbout)). Het is niet bekend tot welke nederzetting deze blijkbaar vrij uitgestrekte necropool behoort. In 1898 werd een 
tweede Gallo-Romeins grafveld onderzocht door A. De Loë op de plaats Berhaumont (ASAB 12, 1898, 439-440 (A. De Loë)). 

Gemeente: Freux. Fusie: Libramont-Chevigny. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: verspreide bewoningskernen en necropolen. Datering: 0 (?)- 275 n.C.
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Het gaat om een klein grafveld, waarop in totaal 23 graven werden onderzocht. Een Romeinse weg werd te Freux gesignaleerd 
(AIALx 6, 1870, 91 (Jeantin); AIALx 6, 1870, 123 (C. Sulbout)). Losse bewoningssporen werden waargenomen op de plaats 
Fagnes en langs de chemin de Remagne. De literatuur maakt tevens melding van een keramiekatelier tussen het dorp van Freux en
het gehucht Bougnimont, (AIALx 2, 1849, 21). Deze veronderstelling berust echter enkel op prospectievondsten. Voor zover al
deze vindplaatsen werden onderzocht, horen zij thuis in de vroeg- en midden-Romeinse periode.

Grafveld Freux Berhaumont

Soort vindplaats: grafveld.

In 1898 werd een klein Gallo-Romeins grafveld onderzocht door A. De Loë op de plaats Berhaumont, gelegen in het park 
van het kasteel van barones Goffinet (ASAB 12, 1998, 439-440 (A. De Loë)). Drieëntwintig graven werden ontdekt, 
waarvan er 17 reeds geplunderd of verstoord waren. De zes overblijvende graven waren brandrestengraven, waarbij de 
beenderresten verspreid lagen op de bodem van de kuil. Een bronsmunt van Trajanus (?) uit graf 16 en een geverniste
deukbeker uit graf 17, dateren de bijzettingen in de tweede en de derde eeuw. M.- H. Corbiau schrijft een statuette van
Nehalennia toe aan de begraafplaats, maar bij De Loë vinden wij hierover niets terug (Corbiau 1978 , 101-103).

Context 60: Geen

Grafveld Freux Camp de Berwick/ Thier des Ronches

Soort vindplaats: grafveld.

In het voorjaar van 1850 werden door Mayaudon op de plaats Camp de Berwick bij toeval twee brandgraven ontdekt (AIALx
2, 1849, 21 (G.F. Prat): Gemeente Freux, eigendom Thirion op de plaats Camp de Berwick langs de chemin de Bougnimont,
op 500 m afstand van het centrum van Freux). Het daaropvolgend onderzoek door de pas gestichte Société Archéologique
d’Arlon o.l.v. Morizon, bracht nog een ganse reeks voorwerpen aan het licht (AIALx 2, 1849, 21-22 (G.F. Prat)). Morizon 
vond in totaal tien volledige gebroken of gebarsten potten en fragmenten van andere potten en kruiken, stukken houtskool,
beenderresten, nagels, glas, 3 bronsmunten, een lanspunt en een aantal terracottastatuetten. volgens Prat vormden deze 
laatsten het meest markante aandeel van de vondst. Er werden twee volledige statuetten gevonden, waarvan één Hercules, en
fragmenten van verschillende andere beeldjes van gezeten vrouwen, een hoofd met muurkroon en een omhuld 
hoofd...(AIALx 2, 1849, 22 (G.F. Prat): “Deux petites figurines en terre cuite, dont l’une représente un Hercule” - “Les 
objets les plus remarquables de cette trouvaille sont les statuettes en terre cuite entières ou en débris qu’il sera possible de 
rétablir. Ces figurines représentent des femmes assises avec des robes à plis, la tête tourelée ou entourée de langes” ).
Bij het onderzoek van Morizon werden geen structuren onderscheiden, dit in tegenstelling tot de toevalsvondst van 
Mayaudon. Deze laatste onderscheidde op een diepte van ongeveer 66 cm, twee cirkelvormige structuren met een diameter 
van respectievelijk 0,8 en 1m. Deze bevatten houtskool, beenderresten en vervormde metaalresten. Daarond waren kleine
potten symmetrisch gerangschikt (AIALx 2, 1849, 21 (brief van Mayaudon aan de Société Archéologique d’Arlon van 16
juli 1851 als begeleidende nota bij het geschonken archeologisch materiaal): “Elles (= les poteries) étaient placées à l’entour
de vestiges de feux de formes circulaires; ces traces de feu, reconnaissables par des braisettes (houtskool) entremêlées 
d’ossements humains calcinés, avaient un diamètre de quatre-vingts centrimètres à un mètre. Les petits vases étaient arrangés
symétriquement autour de ces feux enfoncés (verzonken) de beaucoup au-dessous de la terre végétale actuelle qui est noire.
Des débris d’instruments de fer, mais informes, se rencontraient aussi ça et là parmi les ossements.”). Uit de beschrijving 
kunnen wij afleiden dat het om cirkelvormige brandresten gaat. Het geheel kan daarom als begraafplaats worden
geïnterpreteerd. Hoewel Morizon geen verdere structuren kon onderscheiden, maken de verslagen toch één maal melding 
van urnen met beenderresten (AIALx 2, 1849, 135 (G.F. Prat): “des urnes remplies d’ossements calcinés”). Het grafveld 
bevatte dus zowel brandrestengraven als urnengraven.
Al de voorwerpen die op deze plaats gevonden werden, ook de statuetten, maken reeds vanaf 1850 deel uit van het museum
Arlon ML (AIALx 2, 1849, 135 (G.F. Prat): “...des statuettes en terre blanches entières ou brisées... La Société possède tout 
ce qui a été mis au jour.”). Tot 1899 werden fragmenten van terracottastatuetten met vrouwelijke voorstellingen, samen
bewaard met aardewerk afkomstig van de opgravingen van Freux (Birnbaum 1900, 52, Case nr. 17: Urnes et vases en terre
rouge vernissée. Petit amphore avec anse. Débris de figurines, de statuettes, représentant des matrones romaines. Vases, 
urnes, assiettes en terre cuite, trouvés dans les fouilles de Freux” ). Vermoedelijk gaat het om de statuetten van Freux. De 
identificatie van de statuetten is op dit ogenblik niet meer mogelijk. Het is niet uitgesloten dat zij zich vermengd bevinden
tussen de statuetten uit Martelange.
Voorwerpen uit Freux in de huidige collecties van het museum Arlon ML zijn: Moreau-Maréchal 1980, 44-45 nr. 77 fig. 
11,4 (GR/C 1356): Oost-Gallische terra sigillatabeker uit eind tweede, begin derde eeuw; 46, 65 fig. 13,3 (GR/C 1341): terra
sigillata Drag. 15/17 met stempel SCOTNVS, La Graufesenque Tiberius/Nero; 54 (GR/C 1343 en 1344) terra sigillata Drag.
35 en 36; 71 (GR/C 1353): geverniste beker Gose 188 uit eind eerste, begin tweede eeuw; 92 (GR/S 1350): imitatie terra
nigra Gose 298 uit tweede helft eerste tot begin tweede eeuw, 121 (GR/C 1351): cilindrische fles in terra nigra uit de eerste
eeuw; 144 fig. 28,8 (GR/C 1354): kruik met cilindrische hals uit de tweede eeuw; 152 fig. 29,10 (GR/C 1355) kruik uit eind
eerste, begin tweede eeuw; 154 (GR/C 1352) kruik uit midden tweede eeuw. Moreau-Maréchal brengt de nummers GR/C 
1341 tot 1357 in verband met de vondsten vermeldt in AIALx 4, 1854-1861, 57 en AIALx 34,1899, 4 (H. Schuermans):
“Freux (N). - Vases urnes, assiettes en terre cuite”, zonder een specifieke verwijzing naar een vondst (Moreau-Maréchal 
1980, 18). Indien deze voorwerpen in verband kunnen gebracht worden met dit grafveld, kan het gedateerd worden, minstens
van het midden van de eerste eeuw tot het einde van de tweede eeuw.

Context 61: onbekend

Tussen Freux en Bougnimont

Corbiau situeert een pottenbakkersatelier tussen het dorp van Freux en het gehucht Bougnimont, waar fragmenten van
statuetten en vaatwerk gevonden werden (Corbiau 1978 ,102). Zij verwart evenwel de terracottavondsten van het grafveld 
Camp de Berwick/Thier des Ronches, met een andere vondst, hoger op de vallei, waar enkel vaatwerk werd gevonden 
(AIALx 2, 1849, p. 21 (brief van Mayaudon aan de Société Archéologique d’Arlon van 16 juli 1851): “Sur le haut du vallon,
vers Bougnimont, on découvre également une ancienne tuilerie ou fabrique de terre cuite. On y trouve encore beaucoup de
tessons”, p. 133: “amas de débris indiquant une ancienne fabrique de poteries”). Er is geen sprake van terracottastatuetten bij
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dit vermeende atelier.

Context 62: Geen

Furfooz Hauterecenne

Het plateau van Hauterecenne wordt gevormd door een kalksteenbank uit het Carboon. Het is een rotsachtig massief, omgeven 
door een bocht van de Lesse die op haar rechteroever een steile klif heeft uitgeschuurd die 60 m hoog uitsteekt boven de rivier 
(Brulet 1978,7). In de omgeving van de rots heeft de infiltratie van het water in de bodem een uitgebreid ondergronds
hydrografisch netwerk doen ontstaan dat aanleiding gaf tot de vorming van vele grotten. Door de gunstige geografische situatie is
het promontorium op een natuurlijke wijze verdedigd door een verticale rotswand aan de lange zijde aan het zuidoosten en steile 
hellingen aan de tegenoverliggende zijde die grenst aan de vallei van de Fond des Vaux. Alleen de zuidwestzijde biedt een 
gemakkelijke toegang. De oudste materiële resten worden gevormd door een haard en keramiek die dateren uit het einde van de 
Hallstatt periode en het begin van La Tène I, gevonden onder de resten van een middeleeuwse donjon. De Romeinse weg van 
Givet richting Keulen, kruist de Lesse iets ten zuiden van het plateau (Brulet 1978, 10).
De enige, en bijgevolg enigmatische sporen uit de vroeg-Romeinse periode, zijn 4 crematiegraven uit de tweede eeuw,
opgegraven in de buurt van de thermen (Brulet 1978, 81). Het thermengebouw zelf lijkt van latere datum, maar de bouw kan niet
exact gedateerd worden. In de late keizertijd worden versterkingswerken uitgevoerd op de hoogste zone van het plateau. Uit het 
archeologisch materiaal blijkt een bezetting in de periode van het laatste derde van de derde eeuw en de eerste helft van de vierde
eeuw, en opnieuw in het laatste derde van de vierde eeuw en het begin van de vijfde eeuw (Brulet 1978, 85). De korte
onderbreking in de bezetting blijkt uit het statistisch onderzoek van de munten en werd ook vastgesteld op de vergelijkbare 
versterkingen van Eprave en Dourbes. De twee bezettingsperiodes worden ook weerspiegeld in de bouwfasen van de 
verdedigingswerken. Dit blijkt onder meer uit de chronologische opeenvolging van 2 spermuren aan de smalle zuidwestzijde die 
van nature het gemakkelijkst toegankelijk is. Het thermengebouw en de eerste spermuur zijn beiden gemetst in klein verband van
kalkstenen met een typische grijze mortel gemengd met fijn grint uit de rivier. Mogelijk zijn de twee constructies daarom 
gelijktijdig (Brulet 1978 , 90). De tweede spermuur werd gebouwd met afbraakmateriaal van de thermen die met zekerheid
omstreeks 350 in onbruik waren. In en bij de ruïnes van het badgebouw ontstond een begraafplaats met een militair en Germaans
karakter. De meeste graven dateren uit de jongste Romeinse fase, in het laatste derde van de vierde eeuw en het eerste kwart van
de vijfde eeuw. Vondsten uit recentere periodes duiden op een voortzetting van het gebruik van de versterking tot in de 
Middeleeuwen. Een donjon, in gebruik in de 12de en 13de eeuw, levert de jongste materiële resten van de site.
Volgens R. Brulet waren er in de eerste fase van de laat-Romeinse versterking nog milities gelegerd, waarschijnlijk auxilia die
nog sterk geromaniseerd waren (Brulet 1978, 94-95). Hiervan getuigen de klassieke bouwtechniek en het gebruik van de
badinstallatie. De bevolkingsgroepen in de tweede bezettingsfase waren niet meer vertrouwd met het Romeinse thermengebruik, 
noch met de verzorgde bouwtechniek. Waarschijnlijk gaat het om laeti of militaire kolonies van Germaanse oorsprong die 
ingeschakeld werden in het verdedigingssysteem van Noord-Gallië. De grafriten getuigen van een eigen culturele en rituele
identiteit.

Gemeente: Furfooz. Fusie: Dinant. Namen, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: militair, laat-Romeinse hoogteversterking, twee fasen. Datering: 100/266-410 n.C.

Thermen

Soort vindplaats: thermen. Datering: 266-350 n.C.

In 1876 en 1877 werd door de Société Archéologique de Namur o.l.v. A. Bequet systematisch onderzoek verricht op de site,
waarbij de constructiesporen van de versterking werden opgemeten (Brulet 1978, 13). Tezelfdertijd werd het kleine 
thermengebouw opgegraven, samen met de necropool in de ruïnes van de thermen en er rond. De thermen werden gebouwd
op een oppervlakte van 75 m2 op de noordelijke helling van het promontorium, een 50-tal m buiten de poort van de
versterking die 8 m hoger lag. Het is een klassiek Romeins badhuis met caldarium, tepidarium en frigidarium. De muren in 
klein verband van regelmatige kalksteenblokken zijn gemetst met een grijze mortel gemengd met fijn grint uit de rivier. Op
basis van de technische gelijkenis van het muurverband en de mortel, is de aanleg mogelijk gelijktijdig met die van de eerste
spermuur uit de eerste bezettingsfase van de versterking. Eén jaar na de opgraving werden in de buurt van de thermen vier
graven uit de tweede eeuw gevonden zonder chronologisch verband met de latere necropool en met zekerheid buiten het
gebouw (Brulet 1978, 49, 81).
S.J. De Laet bracht het badhuis in verband met een watercultus, maar de aanwezigheid van een bron op deze plaats lijkt 
onwaarschijnlijk. Bovendien zou het gebouw geïsoleerd staan in de omgeving, die verder geen duidelijk aanwijzing voor 
bewoning vertoont (Brulet 1978, 81, 90). De aanwezigheid van een thermaal gebouw kan volgens Brulet wel verklaard 
worden als het behoord heeft tot de laat-Romeinse versterking. Zo werd ook bij het laat-Romeinse castellum van Liberchies
extra muros een thermengebouw opgericht. In de tweede helft van de vierde eeuw was het badhuis van Furfooz met 
zekerheid in onbruik geraakt en afgebroken. De bouwmaterialen werden hergebruikt in de tweede spermuur (Brulet 1978, 
91). In de ruïnes en er rond werd een necropool aangelegd, waarvan vijfentwintig graven werden blootgelegd. Het grafveld
heeft een militair en Germaans karakter.

Context 63: onbekend

Een kleine fluitje in de vorm van een monster werd gevonden door A. Bequet in de ruïnes van het badhuis (ASAN 19, 
1891, 359-360). Volgens de historiek van de vindplaats is het voorwerp laat-Romeins, maar het is niet bekend of het
hoort bij het thermencomplex of de begraafplaats. Een associatie met de broncultus lijkt ons gezien de geschetste
situatie onwaarschijnlijk.

Cat. nr. 1096. Miniatuurstatuette en fluit. Bewaringstoestand: volledig bewaard. Dikte 1,6 cm. Lengte 
Maximaal: 5 cm. Bewaarplaats: Namur MA. Handgevormd. De gleuf werd ingesneden onderaan de staart.
De tanden zijn gemodelleerd met een spateltje. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig 
hard (Mohs 4). Bibliografie: Dheedene 1959, 78 nr. 442: “gevonden in de badinrichting”; Brulet 1978, 
74-75 fig. 47,1: gepubliceerd als losse vondst.
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Gent

Op diverse plaatsen in Gent werden sporen gevonden van zowel vroeg- , midden, als laat-Romeinse aanwezigheid. Aardewerk en
munten werden verspreid in de stad gevonden aan de Sint-Baafsabdij, Sint-Pietersabdij, het Sint-Pietersplein, de
Sint-Kwintenskapel, de Willem Tellstraat, Coupure, het Gerechtshof, de Ketelpoort, de Schouwburgstraat, Mageleinstraat,
Sint-Jorisbrug, Nederpolder, het Gravensteen en het Athletiekplein (Desittere 1980, 199-203; Bauwens-Lesenne1962, 63-75). Een
brandrestengraf werd gevonden in de Pekelharingstraat (Desittere 1980, 201).
Volgens De Laet zou de Gallo-Romeinse bewoning van Gent Sint-Baafsabdij, de westelijke begrenzing kunnen vormen van een 
vicus waarvan de site van Destelbergen Eenbeekeinde de oostelijke begrenzing vormt (De Laet 1969). De site van Destelbergen, 
dat in beide Romeinse bewoningsfasen omheind was, lijkt ons echter eerder een aparte entiteit.
Alleen op de vindplaats van de Sint-Baafsabdij werden tot nu toe terracottastatuetten gevonden. Eén statuette, beschreven door G.
Schauerte werd niet in Gent gevonden (Schauerte 1985, 190 nr. 284 Taf. 35,3-5: Gent BM inv. 1543, herkomst Gent (?)). Het
beeldje behoorde tot de voormalige verzameling De Renesse-Breidbach en de vindplaats is onbekend.

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Gent. Fusie: Gent. Oost-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Menapiorum.

Datering: 50-400 (?) n.C.

Gent Sint-Baafsabdij

Soort vindplaats: woonfunctie (?). Datering: 50-410 n.C.

Bij opgravingen op het grondgebied van de voormalige Sint-Baafsabdij, in de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw, werden bij het zoeken naar de middeleeuwse overblijfselen, regelmatig Gallo-Romeinse archaeologica aangetroffen 
(Maertens de Noordhout 1938; Desittere 1980, 193-199). De datering van de munten en de terra sigillata, toegeschreven aan
deze vindplaats, beslaat een periode van de tweede helft van de eerste tot de vierde eeuw (Desittere 1980, 196-199).
In 1935 en 1938 stootte Maertens de Noordhout in de kloostertuin op een rijke archeologische laag uit de Romeinse periode
(Maertens de Noordhout 1938). Er werden sporen van steenbouw aangetroffen samen met dakpannen, keramiek en vele 
dierenbeenderen. De Romeinse laag werd gevolgd over een afstand van 66 m naar het zuiden. Toen in 1943 door de RUG 
een onderzoek werd gedaan naar de abdijkerk, werden graafwerken verricht in dezelfde zone die door Maertens de
Noordhout werd onderzocht. Hierbij werd evenwel geen enkel voorwerp uit de Gallo-Romeinse periode gesignaleerd
(Desittere 1980, 195). In 1978 en 1979 werden onder het vroegere abtskwartier wel bewoningssporen uit de Gallo-Romeinse
periode gevonden (Stadsarcheologie 2, 1978 nr. 3, 39-41: Gallo-Romeinse laag en kuilen; Stadsarcheologie 3, 1979 nr. 3,
14-15: een rechthoekige houten constructie; Desittere 1980, 195-196).
Op verschillende tijdstippen werden terracottastatuetten toegeschreven aan deze vindplaats (Desittere 1980, 198). De
belangrijkste bron is Maertens de Noordhout (Maertens de Noordhout 1938, 17: “Parmi les objets trouvés par nos
prédécesseurs au cours de travaux dans les terres remaniées par la recherche des tombes des anciens occupants de l’Abbaye,
nous trouvons..., des têtes de statuettes en terre cuite blanche ou rose...”, 24: “Trouvées par nos prédécesseurs. 5 figurines.”,
fig. 8: afbeelding van 4 statuetten). Hij vermeldt in totaal 5 statuetten in witte en roze pasta en publiceert de foto van vier
exemplaren. Het vijfde beeldje dat door Maertens de Noordhout niet werd afgebeeld blijft onbekend. Zij zouden allen 
gevonden zijn door zijn voorgangers, bij onderzoek van een begraafplaats behorend tot de abdij. Twee van de afgebeelde
statuetten in de zogenaamde “roze” pasta zijn Mediterrane producten, waarschijnlijk verzamelobjecten, waarvan de Gentse 
herkomst uitgesloten kan worden. Voor wat betreft de Venusstatuette nr. 143 en de buste nr. 369 is deze herkomst niet
uitgesloten. Vermoedelijk gaat het om het Venusbeeldje dat reeds in 1901 vermeld werd door A. Blanchet (Blanchet 1901, 
268: “Gand (Musée Communal) - Partie supérieure d’une Vénus, terre blanche”). Vermits het reeds voor 1901 gevonden 
werd, zou het afkomstig moeten zijn van de opgravingen van A. Van Lokeren. Dit stemt overeen met de vermelding van 
Maertens de Noordhout, dat zij gevonden werden bij onderzoek van graven, behorend tot de abdij. Onder de mozaïekvloer
van de Kapittelzaal (verkeerdelijk crypte van de Heilige Maagd genoemd), werden in 1845 door Van Lokeren Middeleeuwse
inhumatiegraven gevonden (Desittere 1980, 193).
Vier andere statuetten die zouden afkomstig zijn van de site van de Sint-Baafsabdij, werden beschreven door J. Dheedene.
Omwille van technische en iconografische kenmerken, behoren zij echter niet tot het bestudeerde Gallo-Romeins
repertorium (Dheedene 1959, 79: nrs. . 446 en 447: zeer rudimentaire en kleinschalige voorstellingen van een knaap met een
vogel op de borst en een vrouw (met kind ?), vermoedelijk handgemaakt; nrs. . 448 en 449: twee kleine fluitjes in de vorm 
van een vogel zonder kop of poten). Geen enkele van deze beeldjes werd door Maertens de Noordhout beschreven of 
afgebeeld.

Context 64: onbekend

Serie 116. Datering met iconografie: 90-110 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Frankfurt of Trier: petrografische 
analyse en chemische analyse 145 (116). Keulen, Frankfurt of Trier: petrografische analyse 145 (116).

Cat. nr. 143 (116). Thema: Venus. Type: met bedekt onderlichaam. Bewaringstoestand: bewaard van het 
hoofd tot onder de linkerhand. Zwarte vlekken op de bovenrand van het kleed achteraan, in de plooien 
tussen de armen en het lichaam en sporadisch op andere delen van het oppervlak. Hoogte: 10,2 cm. 
Bewaarplaats: Gent OMB. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleine 
kleiknobbeltjes op het oppervlak. Goed gedetaileerde mal. De plooien van het kleed en de gravering van 
de haren zijn goed herkenbaar, ook de kleine horizontale groefjes in de platte lokken op de rug. De brede 
haarrol vertoont boven het voorhoofd een onderbreking in de groefjes. Op die plaats werd een klein gaatje
gegraveerd. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell
10 YR 8/1). Zwarte pigmentresten op het oppervlak aan voor- en keerzijde, vooral in de diepere groeven 
tussen de armen. Zwarte engobe of beschildering ?. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Blanchet 1901, 268; Maertens de Noordhout 1938, fig. 8,2 (foto); Dheedene 1959, 78 nr. 
443.
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Serie 630. Datering met iconografie: 81-103/111 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 369 
(630).

Cat. nr. 369 (630). Thema: buste van een vrouw. Type: met halssieraad. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder het voetstuk. Samengesteld uit 2 fragmenten. Het breukvlak is donkerbruin door de gebruikte 
kleefstof bij de restauratie. Hoogte: 9,4 cm. Breedte: 6,6 cm. Bewaarplaats: Gent OMB. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Steunrib op de rug geïntegreerd in het maldeel
van de keerzijde. Gegraveerde ogen. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Maertens de Noordhout 1938, fig. 8,3 (foto); Dheedene 1959, 78 nr. 445.

Gérouville

Het belangrijkste site van Gérouville is gelegen op een hoogte met de toponiemen Géromont, Hiéromont of Vieux-Château, ten 
zuiden van het dorp van Gérouville (Corbiau 1978 , 103-105). Rond 1840 en 1850 vonden hier opgravingen plaats. Een 
rechthoekig gebouw van 47 x 40 m werd als tempel geïnterpreteerd, omwille van de resten van zuilen en kapitelen, stucwerk en 
bas-reliëfs. Verder bevond zich ten noorden daarvan een halfcirkelvormig gebouw. Op dezelfde afstand ten oosten en ten westen 
bevonden zich nog andere gebouwensporen. In de buurt van het plateau werd ook een necropool gesitueerd, maar die kan niet
meer worden gelokaliseerd (AIALx 4, 1854, 9-11 (G. F. Prat)).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Gérouville. Fusie: Meix-devant-Virton. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Gérouville Géromont

Soort vindplaats: Heiligdom. Datering: 0(?)-410 n.C.

Volgens J. Mertens zou de vindplaats Gérouville Géromont, omwille van de strategische ligging een hoogteversterking zijn,
waarbij de bas-reliëfs afkomstig zouden zijn van in de late keizertijd hergebruikte constructiematerialen, zoals in Buzenol
(gem. Etalle) (Mertens 1964, 200-201). Het halfronde gebouw zou dan een deel van een versterkingstoren kunnen zijn. Een 
halfronde constructie kan echter ook verklaard worden als theater zoals te Blicquy, waar het eveneens verbonden is met een 
fanum. De oorspronkelijk vooropgezette cultische verklaring van de site, werd verdacht nadat een reeks vervalsingen werden
ontmaskerd. De site van Géromont had zoveel succes dat er zich een hele reeks vervalsingen mee verbond. Deze 
verdachtmakingen hebben echter geleid tot een bijna totale verwerping van de site en wat er zich mee verbond. In 1846 
wordt door de heer Ottman, een douanebeambte uit Fagny, een bronzen plaatje gevonden met het opschrift “DEO
SINQUAT”. Ondanks het feit dat vele andere statuetten als vals werden herkend, pleit P. Lebel voor de authenticiteit van de
tekst via toponiemen en etymologie (RAE, 1 1950, 48-50 (P. Lebel): sinqu-: diep en suffix -atis: woud). Ook vinden wij geen
enkele reden om de vondstmeldingen in verband met terracottastatuetten in twijfel te trekken (zie contexten). Hiermee staat 
ons inziens het sacraal karakter van de site buiten verdenking. Het is ook niet uitgesloten dat de functie van de site zich in de
loop van de Romeinse periode gewijzigd heeft van een cultisch gebruik in het Hoge Keizerrijk, naar een militair gebruik in 
het Late Keizerrijk. Een munt van Arcadius (383-408), wijst erop dat de site in gebruik bleef tot het begin van de vijfde eeuw
(Mertens 1964, 201).
Om de authenticiteit van de sporen en de gevonden voorwerpen beter te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk een inzicht 
te krijgen in de opgravingsgeschiedenis van de site, die geschetst werd door G.F. Prat (AIALx 2, 1849, 24-25 (G.F. Prat)).
Rond 1830 richtte een Belgisch douanebeambte zijn aandacht op grondvesten op het plateau van Vieux-Château. Door de 
moeilijke politieke toestand werd hieraan geen aandacht geschonken. Tien jaar later werd opnieuw een ontdekking
gesignaleerd door de onderwijzer van Gérouville. Opnieuw werd hieraan geen gevolg gegeven. Vanaf dat ogenblik, kon een
zekere Harquin uit Limes, samen met zijn zonen bijna 10 jaar lang graven op het plateau, bijna zonder medeweten van de
eigenaars van de gronden. De Harquins vonden er muren, zuiltrommels, kapitelen, gesculpteerde hoofden en munten. Zij
verkochten bijna alles aan de ontvanger van de douane uit Fagny (F), die zo een grote verzameling samenstelde met
voorwerpen uit Géromont. Daarnaast verkocht hij nog aan andere verzamelaars in Frankrijk en het Groot-Hertogdom
Luxemburg. In 1849 werd een akkoord gesloten tussen Harquin en de pas opgerichte Société Archéologique d’Arlon.
Harquin verkocht daarbij alles wat hij nog bezat aan de Société en de opgravingen zouden door Harquin verder voor 
rekening van de Société worden verricht. In 1850 wordt Jeantin betrokken bij de opgravingen. Harquin verkocht aan Jeantin
alles wat hij op dat moment had verzameld (munten, statuetten, steensculptuur...). Hij toonde Jeantin de resultaten van zijn 
opgravingen op het terrein, waarna Jeantin een plan liet opmaken door een Franse geograaf. Korte tijd daarna ontstond een 
briefwisseling tussen Jeantin en de Académie royale de Bruxelles, Commission d’Histoire. Hij bezorgt ook rapporten aan de
Société archéologique de Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg: publicaties in PSH), aan wie hij een groot deel van de
aangekochte voorwerpen schonk. Omwille van de woordbreuk van Harquin tegenover de Société archéologique d’Arlon,
verbiedt deze hem nog te graven op de site. De Société koopt van de eigenaars het monopolie voor onderzoek gedurende één
jaar en het eigendomsrecht van de ontdekte voorwerpen. Het resultaat van dit onderzoek, is het volledig vrijleggen van de
reeds gedeeltelijk door Harquin opgegraven muren, de ontdekking van nieuwe gebouwen, bronzen voorwerpen, fibulae,
haarspelden in brons en been, Keltische munten, Romeinse munten van Augustus tot Arcadius, statuetten in terracotta en in
brons, en dierenbeenderen.
In de loop van het lange en waarschijnlijk vernietigende onderzoek, waaraan de site bloot stond, werd vaak melding gemaakt
van terracottastatuetten. Omwille van de vele vervalsingen, waarvan de site wordt verdacht, hebben wij getracht deze
meldingen te beoordelen op de authenticiteit.

Context 248: Opgravingen voor 1850

Drie fragmenten van statuetten werden gevonden voor de opgravingen onder toezicht van de Société Archéologique 
d’Arlon, dus voor 1850 (AIALx 5, 1867, 45 (A. Goffinet): brief van 5 december 1864 van A. Goffinet aan de Société 
Archéologique d’Arlon). Bewaard door prof. Colignon, bevonden zij zich in 1864 in het Musée archéologique et 
ethnographique du Collège Notre-Dame de la Paix te Namen. Het gaat om twee hoofdjes van vrouwelijke figuren,
waarvan één weelderig opgetooid. Het derde fragment is de onderzijde van een zittende figuur met aan de linkerzijde 

123



een ram die goed herkenbaar was aan de vlokkige wollen pels en de spiraalvormige hoornen, waarschijnlijk een 
Mercurius (AIALx 5, 1867, 45 (A. Goffinet): Goffinet ziet tevens een brood in de rechterhand (beurs ?) en een brood 
aan de voeten ?). De huidige bewaarplaats van deze fragmenten kon niet worden achterhaald. Hoewel zij gevonden 
werden voor de opgravingen van de Société, kan men uitgaan van de echtheid van deze stukken, gezien de geringe 
commerciële waarde van zulke moeilijk identificeerbare fragmenten.

Context 249: Opgraving Jeantin 1850

Twee volledige statuetten en een fragment werden gevonden in juli 1850 bij graafwerken waarop Jeantin toezicht hield
(AIALx 2 1849, 123 (brief van Jeantin aan de Commission royale d’Histoire): “Il n’y a pas deux mois que nous avons
découvert dans l’emplacement du château romain d’Hieron, en face de Gérouville, trois statuettes, plus ou moins
grossières en terre cuite, celles de Nehalennia...”). Van de twee volledige statuetten nrs. 274 en 275 bleef een tekening 
bewaard in drie versies, waarvan de oudste, gepubliceerd door A. Namur de meest gedetailleerde en geloofwaardige
versie is (Namur 1850, 52-53 Pl. IV 1-2: zie p. 271-272: “dessinées d’après nature par M. N. Liez, lithographe”). Ter
hoogte van de rechtervoet van nr. 274 zijn duidelijk knobbeltjes weergegeven, afkomstig van het gebruik van de
gipsmal. Dit detail dat een technisch procédé verraadt, waarvan men zich in de negentiende eeuw nog niet bewust was,
pleit voor de natuurgetrouwheid van de tekening, en belangrijker, voor de echtheid van het beeldje. De tekening
gepubliceerd door Lienard is vermoedelijk een bijgewerkte versie van de tekening van Namur, die daardoor meer
afwijkt van het origineel (Lienard 1885, Pl. XIX fig. 1-2). De versie van Jeantin, gepubliceerd in 1851 is sterk
gestileerd en vereenvoudigd (Jeantin 1851, 560) . Details die niet begrepen werden zoals de korenaar in de rechterhand
van statuette nr. 274 werden eenvoudig weggelaten. Deze tekeningen staan ver van het origineel en zijn onbetrouwbaar.
Voor cat. nr. 275 is de echtheid moeilijker aan te tonen. Iconografisch zijn er tot nog toe geen parallellen gevonden en
ook de malknobbeltjes ontbreken op het oppervlak. Het werd dan ook niet opgenomen in iconografische lijst van de
zittende vrouw met hond. Van het derde beeldje is geen tekening gepubliceerd omdat het te sterk beschadigd was.
Vermoedelijk was het een mannelijke figuur (Namur 1850, 53: Hercules of Silvanus ?). Volgens Jeantin zouden zij 
gevonden zijn in, of in de omgeving van één van de twee bijgebouwen die ongeveer 12 m links en rechts van het 
hoofdgebouw verwijderd waren. Deze bijgebouwen lagen volgens de opgravers binnen de omheining van de temenos.
Het ene beeldje kwam terecht in de privéverzameling van Jeantin, oud-voorzitter van de burgerlijke rechtbank van 
Montmédy en het andere in de privéverzameling van de heer Ottman te Fagny. Blanchet brengt beide statuetten onder
bij de rubriek “Figures d’atttribution incertaine” (Blanchet 1891, 194-195). De huidige bewaarplaats is niet gekend.

Serie 987. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie).

Cat. nr. 274 (987). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met aar. Bewaringstoestand: volledig. Maten 
berekend uit de schaal van de tekening in Jeantin 1851. Afgebeeld op ware grootte, maar zonder 
vermelding van de schaal in Namur 1850 (tevens de meest betrouwbare tekening: zie context). Hoogte: 
17,9 cm. Productietechniek: Kleiknobbeltjes op het oppervlak (argument voor de authenticiteit). 
Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Bibliografie: Namur 1850, 52-53 Pl. IV,1; Jeantin 1851, 560 
nr. 1 (volgens Blanchet 454); Lienard 1885, 83-85 pl. 19,2; Blanchet 1891, 494; Dheedene 1959, 80 nr. 
450; PSH 85, 1969, 213 pl. 19b,1: met foutieve vermelding van de vindplaats; Lambert 1990, 103 fig. 267
rechts. Foto: Namur 1850.

Cat. nr. 275. Thema: vrouw met hond. Bewaringstoestand: bewaarplaats onbekend. Tekeningen bewaard 
in verschillende versies, waarvan alleen Volledig. Maten berekend uit de schaal van de tekening in Jeantin
1851. Afgebeeld op ware grootte, maar zonder vermelding van de schaal in Namur 1850 (tevens de meest
betrouwbare tekening: zie context). Hoogte: 16,7 cm. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). 
Bibliografie: Namur 1850, 52-53 Pl. IV,2; Jeantin 1851, 560 nr. 2; Lienard 1885, 83-85 pl. 19,1; Blanchet
1891, 494; Dheedene 1959, 80 nr. 451; PSH 85, 1969, 213 pl. 19b,2: met foutieve vermelding van de 
vindplaats; Lambert 1990, 103 fig. 267 links. Foto: Namur 1850.

Context 250: Opgravingen na 1850

Bij het onderzoek na 1850 door de Société archéologique d’Arlon, werden nog statuetten gevonden. Hoewel deze
eigendom waren van de Société, bevinden zij zich niet in het museum Arlon ML (AIALx 2, 1849, 25 (G.F. Prat): 
vermeldt bij de resultaten van het nieuwe onderzoek van de Société: “Des statuettes en terre cuite, en bronze” , over het
eigendomsrecht van deze stukken: “Une convention intervenue avec les propriétaires des terrains, remit, moyennant un
prix fixé, tout le plateau en la possesion de la Société, pour un an, avec le droit d’y opérer des fouilles.... , et d’acquérir
en toute propriété tout ce qui y serait découvert.” Hoewel de iconografie van de stukken niet gekend is, kan over de
echtheid niet worden getwijfeld omdat op dat ogenblik geen commerciële belangen meer speelden.

Context 251: onbekend

De statuette nr. 504, bewaard in ME Luxemburg, draagt de vermelding "Géromont". De vondstomstandigheden zijn 
niet bekend. Na grondige studie van het fragment vonden wij geen enkele grond om te twijfelen aan de echtheid. 
Mogelijk behoort het tot de voorwerpen die Jeantin schonk aan de Société archéologique de Luxembourg.

Cat. nr. 504. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd en groot stuk van de rug. Hoogte: 7,3 cm. 
Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: Géromont. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Volledig hol tot boven in het hoofd. Brede naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: beige. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Dheedene 1959, 80 nr. 453.

Gors-Opleeuw
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Gors-Opleeuw is gelegen in Limburgs Haspengouw op ongeveer 8 km ten noordwesten van Tongeren. In 1968 werden op de 
plaats Boschveld, opgravingen verricht door de NDO, waarbij een klein grafveld van 12 crematiegraven gevonden werd (Lux en
Roosens 1971, 5-44). Het is niet bekend bij welke wooneenheid dit grafveld hoorde. Gezien de geringe omvang, gaat het
vermoedelijk om een kleine landelijke inplanting in het hinterland van Tongeren. Andere sporen in Gors-Opleeuw, beperken zich
tot een grafschrift van een aediel van de civitas Tungrorum, opgetekend in de zeventiende eeuw (Bauwens-Lesenne1968, 91-93).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Gors-Opleeuw . Fusie: Borgloon. Limburg, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: grafveld, kleine landelijke inplanting (?).

Gors-Opleeuw Boschveld, grafveld

Soort vindplaats: klein grafveld. Datering: 100-200 n.C.

De vindplaats is gelegen op de zuidoostelijke helling van een heuvel in het Boschveld op de percelen A 131v en A 131w 
(Lux en Roosens 1971, 5 fig. 1, 6, 7 fig. 2). De bodem bestaat achtereenvolgens uit een groengrijze kleilaag, waarboven een 
leemlaag van 45 cm rust en een bouwlaag van amper 14 cm. De graven waren onregelmatig geschikt op een oppervlakte van
ongeveer 10 are. Vermoedelijk werden bij de opgraving de grenzen van het grafveld bereikt. De graven waren ondiep, soms
minder dan 35 cm. De helling van het terrein is nochtans zo gering dat er bijna geen bodemerosie plaatsgevonden heeft. Door
de ondiepe ligging van de kleilaag is de bodem zeer vochtig. Deze bodemgesteldheid is ongunstig voor de bewaring van de 
voorwerpen.
Hoewel het een klein grafveld is vertonen de grafriten onderlinge verschillen. Waar de omlijning van het graf kon worden
onderscheiden, waren de kuilen meestal rechthoekig, soms ook rond (Lux en Roosens 1971, 8). Drie graven waren voorzien
van een houten kist en werden dieper uitgegraven. Graf 10 bereikte bijvoorbeeld een diepte van 140 cm. Het was een 
uitzonderlijk rijk graf dat de resten van een moeder met haar pasgeboren kind bevatte. Mogelijk betreft het een 
oorspronkelijk tumulusgraf (Lux en Roosens 1971, 42-43). Verschillen werden ook waargenomen in de bijzetting van de 
crematie - en brandstapelresten (Lux en Roosens 1971, 41-42). Telkens ging het om crematiegraven, hoewel in sommige
graven slechts onbeduidende of zelfs geen crematieresten werden teruggevonden. Slechts in twee graven kwamen 
brandstapelresten voor. De grafgiften bestonden vooral uit vaatwerk dat meestal gaaf in de kuil werd geplaatst. Toch 
kwamen ook dikwijls scherven voor die intentioneel in het graf werden gedeponeerd, zoals in graf 9, dat geen enkel gaaf 
voorwerp bevatte (zie contexten).
De stempels van terra sigillata en de munten zijn onleesbaar geworden. Het grafveld wordt op basis van het vaatwerk in de
tweede eeuw gedateerd.

Context 66: Graf 9 (1968)

Graf 9 was 50 cm diep uitgegraven en zonder zichtbare aflijning in de bodem. Het bevatte in totaal 400 gr. 
crematieresten, scherven van verschillende soorten vaatwerk, scherven van een terracottabeeldje en een munt. Bij het
vaatwerk bevonden zich fragmenten van een zwart geverniste beker. Geen enkel stuk was gaaf. De crematieresten en de
scherven waren rondom een munt verspreid (Lux en Roosens 1971, 41). De munt was volledig afgesleten en had een 
diameter van 24 mm. Het graf bevatte geen brandstapelresten. Antropologisch onderzoek door P. Janssens heeft
uitgewezen dat de resten behoorden tot een volwassen man (Lux en Roosens 1971, 44 (P. Janssens).

Soort context: graf, volwassen man.

Serie 500. Datering met iconografie: 100-200 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 4143 
(500); Köln: petrografische analyse en chemische analyse 312 (500), epigrafie (coroplast) 4144 (500).

Cat. nr. 312 (500). Thema: Victoria. Type: staand met vleugels, tropaeum en krans. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder het hoofd en de rechteronderarm. Samengesteld uit een 20-tal fragmenten. De rechterarm 
is zwaar beschadigd en het buitenoppervlak is sterk verweerd. De slechte bewaringsomstandigheden zijn te
wijten aan de bodemgesteldheid: zie vindplaats. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Breed 
gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: deels, licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2), deels dof
oranje (Munsell 5 YR 7/4). De oranje en witte pasta zijn plaatselijk perfect te scheiden. Hardheid: zacht 
(Mohs 1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lux en Roosens 1971, 22 fig. 15; Lange 1994, 246 Serie 
124 Nr. 5.

Grobbendonk Steenberg

De site bevindt zich in de westelijke Kempen, eertijds het noordelijk deel van de Civitas Tungrorum. De Romeinse nederzetting is
gelegen op de Steenberg, een lichte verhevenheid in het landschap ten noorden van de Nete. Zij besloeg een oppervlakte van 
minstens 12 hectare, waarvan er ongeveer 2 werden opgegraven. Dit onderzoek gebeurde in de zestiger jaren door de Antwerpse
Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek en meer systematisch door de NDO in 1972, 1973 en in 1983. Grafvelden bevonden
zich ten westen van de nederzetting op het Kerkeveld en ten oosten op het Hoogveld (De Boe 1976, 16 fig. 1; De Boe 1977, 9 fig.
1: kaart met de lokalisatie van de sites). Op het westelijk grafveld werden enkele arme crematiegraven uit de tweede en derde 
eeuw opgegraven (Janssens 1966). In de buurt bevond zich een rijk graf, vermoedelijk een tumulus van het einde van de tweede of
het begin van de derde eeuw.
De Romeinse bewoning op de site Grobbendonk Steenberg, kan chronologisch in drie hoofdfasen worden ingedeeld, die in grote 
lijnen overeenkomen met de eerste drie eeuwen van onze tijdrekening. Het opgegraven gedeelte omvat een noordelijk complex 

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Grobbendonk. Fusie: Grobbendonk. Antwerpen, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: grafveld, nederzetting met twee zones: officiële zone en woonzone, reorganisatie eind eerste, begin tweede eeuw . 
Datering: 40 - 275 n.C.
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met drie tempels en een aantal gebouwen met openbaar karakter, en een zuidelijke woonwijk met rechthoekige huizen die met de
korte zijde naar de straat zijn gericht (De Boe 1984, 77: overzichtsplan voor de tweede-eeuwse fase). De gebouwen in de twee 
zones vertonen van bij de aanvang een verschillende oriëntatie, wat ook een functioneel verschil weerspiegelt.
De bewoning nam een aanvang kort voor het midden van de eerste eeuw n.C. Enkele gebouwensporen en kuilen klimmen 
mogelijk op tot de ijzertijd, maar continuïteit met de Romeinse periode kon niet worden aangetoond (De Boe 1977, 10-11). De
eigenlijke nederzetting ontwikkelt zich pas vanaf de Claudische periode rond een groot houten gebouw met officieel karakter, dat
vermoedelijk dienst deed als mansio (De Boe 1977, 12: de westzijde van het gebouw bevindt zich gedeeltelijk onder het latere 
stenen gebouw D). Resten van een horreum uit dezelfde periode werden gevonden onder het latere thermengebouw. In de
Flavische periode was het volledige onderzochte gebied met houten constructies bebouwd. De huizen waren geschikt langs een
zuidzuidwest gerichte zandweg en een oostnoordoost gerichte dwarsweg die samen kwamen nabij de latere stenen tempels (De
Boe 1984, 69-73). In de bouwevolutie konden 3 tot 6 bouwfasen onderscheiden worden. Zowel bij de opgravingen van de 60er
jaren, als in 1983 werd een brandlaag aangetroffen uit de periode van de Batavenopstand van 69/70 n.C. (De Boe 1984, 70).
Bij de overgang naar de tweede eeuw kende de nederzetting een plotse reorganisatie, waarbij de bestaande zandwegen werden 
verhard met ijzerhoudend leem met een wapening van houten balken (De Boe 1984, 74-78). De houten woningen werden bijna 
gelijktijdig vervangen door constructies met stenen funderingen uit plaatselijk limoniet, maar hun oriëntatie blijft overal
behouden. De meest opvallende verandering in deze periode is de uitbouw van het fanum en de bijbehorende gebouwen aan de
noordzijde van de vicus. In deze zone bevonden zich drie tempels, mogelijk binnen een omheining (zie vindplaatsen). Meer naar
het zuiden bevonden zich enkele gebouwen die qua oriëntatie aansluiten bij het fanum. Eén van deze gebouwen is een badhuis F 
dat, zoals tempel C, twee bouwfasen vertoonde. Door zijn omvang moet het beschouwd worden als een publiek thermengebouw.
Verder bevond er zich een kleine porticus G, een klein artisanaal gebouwtje met twee langwerpige ovens E, een woonhuis D en
een onvolledig gebouw H dat mogelijk dienst deed als valetudinarium omwille van de vondst van enkele medische instrumenten 
(De Boe 1977, plan III met aanduiding van de grondsporen in de noordelijke sector). Het gehele complex met tempels en
bijgebouwen, onderscheidt zich, wat betreft de oriëntatie, van de gebouwen uit de woonwijk die zich meer zuidelijk langs de straat
groepeerden.
Een deel van het fanum werd rond het einde van de tweede eeuw of in de derde eeuw ingepalmd door 5 grote afvalkuilen (De Boe
1977, 45, 52). Ook vier waterputten, aangelegd in deze zone, dateren uit deze periode (De Boe 1977, 43: waterputten 2, 3, 6 en 9).
De bloei van de nederzetting was voorbij. Zowel de hoeveelheid luxe als gewone aardewerk was sterk teruggelopen en de 
muntcirculatie van de derde eeuw bedraagt slechts 7% van de totale vroeg-Romeinse muntcirculatie van Grobbendonk (De Boe
1977, 45, nt. 30). Tevens werd vastgesteld dat op het einde van de tweede of het begin van de derde eeuw opnieuw houtbouw 
werd toegepast. Op 6 m ten noorden van de thermen kon een duidelijk grondplan van een “Grubenhaus” worden ingetekend (De
Boe 1977, 42, 52, plan III, I). Het werd door het aardewerk goed gedateerd op het einde van de tweede of het begin van de derde
eeuw. In deze periode van verval wordt de vicus geleidelijk verlaten (De Boe 1977, 52). Het definitieve einde van de bewoning 
wordt volgens de muntvondsten gesitueerd omstreeks 275 en ging mogelijk gepaard met brand (De Boe 1977, 52: een terminus 
post quem wordt gevormd door twee imitaties van munten van Tetricus (270-273); De Boe 1984, 78).
De meeste artisanale activiteiten lijken zich in het noordelijk complex af te spelen. Twee langwerpige ovens waren ingewerkt in
de gevel van het stenen gebouw C, dat daardoor als artisanaal kan omschreven worden. Dit gebouw bevindt zich aan de 
zuidwestelijke rand van het fanum, op ongeveer 20 m van tempel C. Het grote aantal waterputten rond het gebouwtje duidt erop 
dat het ambacht rond de oven veel water vereiste. Een klein stukje gesmolten lood is de enige aanwijzing voor de bestemming van
deze ovens (De Boe 1977, 36). Ten zuidwesten van tempel C werd in 1966 een pottenbakkersoven gevonden (Archeologie 1966,
61-62 (P. Janssens en H. De Greef); De Boe 1977, 41: op 28 m ten NO van gebouw H). Bij de misbaksels in de vulling van de 
oven bevonden zich scherven van het einde van de tweede eeuw. Iets meer ten oosten werden vele fragmenten van technisch 
vaatwerk gevonden en een ronde kuil gevuld met metaalslakken (Archeologie 1966, 61 (P. Janssens en H. De Greef)). Deze
sporen zijn moeilijker te dateren. In het westelijk deel van het tempelcomplex, in de nabijheid van waterputten 4 en 5 werden 
verschillende kuilen aangetroffen met in de vulling ijzerslakken en fragmenten van smeltkroezen. Zij werden geassocieerd met de
eerste-eeuwse houtbouwfase (De Boe 1977, 20). Eén van deze kuilen, gelegen op 23 m ten westen van tempel A is waarschijnlijk
de standplaats van een oven. Hierop wijzen de sleutelgatvorm en de vulling met houtskool en metaalslakken. De aanwezigheid 
van technisch vaatwerk en ijzerslakken in kuilen uit de tweede en derde eeuw, duidt op het voortleven van de metaalverwerking 
tot in de laatste fase.
De vicus heeft blijkbaar zijn ontwikkeling te danken aan 1 of 2 officiële gebouwen met de functie van mansio en horreum. Het
politiek of officieel karakter komt eveneens tot uiting in de overgang naar de steenbouwfase die volgens De Boe te plots en te 
ingrijpend was om aan privé-initiatief te kunnen toeschrijven (De Boe 1977, 51). De combinatie van het fanum en de thermen
wijst volgens De Boe op de functie van de nederzetting als conciliabulum (De Boe 1976, 14; De Boe 1977, 51-52). Dit is een
politiek en religieus centrum dat door de burgerlijke autoriteiten opgericht werd als vergaderplaats in meer afgelegen gebieden.
Kenmerkend voor dergelijke centra, zijn de combinatie van tempel, thermen, theater en forum. De nabijheid van de grens van de
civitates Tungrorum en Nerviorum langs de Dijle en de Nete, zou de religieuze en politieke dimensie kunnen versterken (De Boe
1976, 14-15). De opgravingen van 1983 toonden echter aan dat de vicus ook een volwaardige woonfunctie vervuld heeft.
Het rijke importmateriaal zoals terra sigillata en glaswerk is opvallend voor een vicus in een eerder arme streek. Mogelijk houdt 
deze rijkdom verband met de uitbating van ijzererts dat in de vorm van limoniet gevonden werd in de Netevallei. Sporen van 
ijzerverwerking werden op de vicus gevonden, vermoedelijk uit de ganse bewoningsperiode.
Wat betreft de bouwtechniek is het opvallend dat Grobbendonk sterkere Romeinse invloeden onderging dan Kontich. In de grotere
vicus Grobbendonk bleef de inheemse houtbouw grotendeels tot de eerste eeuw beperkt (De Boe 1988,47-62: naast het inheems 
huistype Alphen-Ekeren, dat algemeen verspreid voorkomt in de Kempen in de Romeinse periode, komt in Grobbendonk
vakwerkbouw voor, een bouwtechniek die niet inheems is en in onze gebieden stamt uit de Romeinse militaire architectuur).
Een idee van de economische verhoudingen blijkt uit de studie van de terra sigillata (Vanderhoeven 1977; AB I nr. 1, 1985,
107-120 (M. Vanderhoeven)). In de eerste eeuw werd bijna driemaal meer versierde sigillata verhandeld dan in de tweede eeuw. 
In de tweede eeuw valt het overwicht op van de Oost-Gallische producten tegenover de Centraal-Gallische, die in verhouding
slechts de helft konden afzetten. Bij de onversierde scherven is dit nog duidelijker.

Fanum

Soort vindplaats: cultus, artisanaat. Datering: 40-275 n.C.

Hoewel de continuïteit met de voor-Romeinse periode niet bewezen kan worden, is het toch merkwaardig dat de oudste
sporen van de nederzetting zich bevinden onder het fanum in het noordelijk deel van de vicus. Hier werden 4 kuilen met
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scherven uit de vroege ijzertijd gevonden (of scherven in ijzertijd traditie ?). Eén ervan bevond zich ten westen van tempel
A, een andere bevatte een kleine urne met enkele crematieresten en twee bevonden zich op 19 m ten zuidoosten van tempel
C (De Boe 1977, 10-11). Onder tempel A werd een distaal fragment gevonden van een mes op kling met schuine retouches
op beide boorden van het dorsaal vlak.
In de tweede-eeuwse fase van de Romeinse nederzetting werden drie stenen tempels opgericht (De Boe 1977, 20-30). De
meest noordelijke tempel A, heeft een vierkante cella met een zijde van niet minder dan 16 m en een portiek. Deze tempel 
had een annex aan de noordzijde en stond mogelijk op een podium. Tempel B bevond zich in het midden van het 
tempelcomplex. In de cella van 4 op 6 m en omgeven door een portiek, bevond zich de fundering voor de basis van een 
cultusbeeld. Paalsporen, precies op de hoeken van de cella, wijzen op een houten voorganger van deze tempel op dezelfde 
plaats. De meest zuidelijke tempel C had oorspronkelijk een vierkante cella met een zijde van 7,5 m, maar werd in een 
tweede bouwfase sterk vergroot.
Twee kleine muurfragmenten ten oosten en ten zuiden van de tempels, hebben misschien behoord tot een omheining, maar
de sporen zijn te gering om zekerheid te bekomen (De Boe 1977, 30). Hierbij dient wel opgemerkt dat één van de 
waterputten uit de derde-eeuwse fase vrijwel op dit tracé gelegen is, terwijl drie andere gelijktijdige waterputten erbinnen
vallen (De Boe 1977, plan III). Als er al een temenosmuur bestond was deze bijgevolg in de derde eeuw in onbruik. Het is
overigens onduidelijk of de tempels in de derde-eeuwse fase nog in gebruik waren. Opvallende sporen uit deze periode zijn
de vier waterputten en vijf grote kuilen die rond de tempels werden aangelegd (De Boe 1977, 30, 44-45, 52, plan III). Van 
deze kuilen zijn er drie gelegen onmiddellijk ten oosten van tempel A, en twee aan de zuidrand van het tempelcomplex. Zij
bevatten materiaal van het einde van de tweede eeuw en de eerste helft van de derde eeuw.
Op 20 m ten zuiden van deze tempel werd in een kuil een bronzen beeldje gevonden van Mercurius, samen met aardewerk
uit de tweede helft van de tweede en eerste helft van de derde eeuw (De Boe 1977, 30 fig. 14, 31, 50: de auteur beschouwd
het verband van het beeldje met het heiligdom als onzeker). Mogelijk staat dit statuette in verband met de verering op het 
heiligdom. Terracottastatuette cat. nr. 339 werd eveneens gevonden in de tempelzone, maar de precieze 
vondstomstandigheden zijn niet gekend (info. museum Grobbendonk).
Het artisanaat vervult blijkbaar een belangrijke rol in de omgeving van het tempelcomplex. De hamvraag is dan ook of deze
activiteiten geheel of gedeeltelijk gelijktijdig moeten worden gezien met het cultusgebeuren. De opgravingen in deze
omgeving werden bemoeilijkt door bosaanplanting, waardoor de verspreide sleuven slechts een fragmentair beeld konden
geven van de houtbouwperiode die de stenen tempels voorafging. Het terrein werd in gebruik genomen vanaf het midden van
de eerste eeuw, maar het blijft onduidelijk of de zone van bij de aanvang een religieuze bestemming had. Toch pleiten de nu
volgende bedenkingen in die richting. Onder tempel B werden duidelijk sporen gevonden van een houten voorganger. Alle
greppelsporen die gesneden worden door de stenen constructies van tempel B en C, en dus ouder zijn, vertonen eenzelfde
oriëntatie als de tempels. Blijkbaar is de afwijkende oriëntatie van de gebouwen in de tempelzone tegenover die van de 
zuidelijke woonwijk reeds tot de oudere houtbouwfase terug te voeren. Mogelijk was ook het verschil in bestemming van de
sector toen reeds bepaald. De coëxistentie van cultus en artisanaat is overigens aangetoond voor de steenbouwperiode. De 
pottenbakkersoven aan de zuidoostrand van het fanum (op ongeveer 60 m ten zuidoosten van tempel C), was actief in de
tweede helft van de tweede eeuw. Bovendien waren twee langwerpige ovens ingewerkt in de gevel van het stenen gebouw C
dat daardoor als artisanaal kan omschreven worden. Dit gebouw bevindt zich aan de zuidwestelijke rand van het fanum, op 
ongeveer 20 m van tempel C. Het grote aantal waterputten rond het gebouwtje duidt erop dat het ambacht rond de oven veel
water vereiste. Een klein stukje gesmolten lood is de enige aanwijzing voor de bestemming van deze ovens (De Boe 1977, 
36). In elk geval kan een huishoudelijk gebruik worden uitgesloten om verschillende redenen. De ovens zijn gelijktijdig
gebouwd en in gebruik genomen, wat op een grootschaligheid wijst van de activiteit en bovendien zijn zij gelegen buiten de
woonzone. Voor de metaalverwerkende nijverheid, die plaatsgreep aan de rand van het fanum, is het chronologisch verband
met het fanum moeilijker te leggen. Toch is het merkwaardig hoe al deze activiteiten zich schikken langs de rand van het 
fanum. Eén van de metaalovens kon in situ worden opgetekend op 23 m ten westen van tempel A. Kuilen met metaalslakken
en potovenfragmenten werden gevonden zowel op de westrand van het fanum als op de oostrand. In de grote afvalkuilen op
het fanum werden eveneens fragmenten van potovens en metaalslakken gevonden (De Boe 1977, 45).

Context 67: onbekend

Serie 536. Datering met iconografie: 75/79-200/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 
4224 (536).

Cat. nr. 339 (536). Thema: Silvanus. Type: staand met mes, kelkvormig voorwerp, hoge laarzen, hond en 
boomstronk. Bewaringstoestand: voetstuk met onderbeen en hond. Hoogte: 8,5 cm. Bewaarplaats: 
Grobbendonk AM. Inventarisnummer: 72 GRO 563. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Brede gladdingssporen op de naad. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
mat. Bibliografie: Lange 1994, 277 Serie 208 Nr. 3 (zonder afbeelding).

Haccourt

De villa is gelegen op het uiteinde van een promontorium dat uitsteekt boven de Maasvallei (De Boe 1974, 5-8 fig. 1 en 2:
topografische inplanting, cad. B 860 en 861;De Boe 1975, fig. 1). Zij werd opgegraven door de NDO van 1967 tot 1969. De villa
werd voorafgegaan door een inplanting uit de La Tène periode of mogelijk de eerste jaren na de verovering (De Boe 1974, 44). De
villa zelf werd opgericht na het midden van de eerste eeuw, vermoedelijk rond 70 n.C. en kende verschillende bouwperiodes (De
Boe 1974, bijzonder p. 44-50: Periode I-III; De Boe 1975, bijzonder p. 38-47: Periode IV-V). Na een eerste uitbreiding rond het
einde van de eerste eeuw, wordt zij opnieuw verbouwd in het begin van de tweede eeuw. In het tweede kwart of rond het midden
van de tweede eeuw onderging de villa een grootschalige vernieuwing en vergroting die gepaard ging met belangrijke
nivelleringswerken (De Boe 1975, vooral 5-10 fig. 1). Het volledige uiteinde van het plateau werd ingepalmd. De uitzonderlijke

Gemeente: Haccourt . Fusie: Oupeye. Luik, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: La Tène of vroeg-Romeinse inplanting , villa. Datering: -50 (?)- 275 n.C.
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gevelbreedte van het woongedeelte bedroeg 101,5 m. In de loop van de tweede helft van de derde eeuw werd de villa na een
vernietigende brand verlaten.

Villa, corp de logis, Periode III-IV

Datering: 125/160-275 n.C.

Bij de opgravingen van de villa werd een fragment gevonden van de basis van een terracottabeeldje (De Boe 1975, 34 nr. 8).
Het is gelijktijdig met het nieuwe vergrote villagebouw, opgericht in het tweede kwart of in het midden van de tweede eeuw
(De Boe 1975, 26; voor de datering van de nieuwe aanleg De Boe 1974 ,49-50; De Boe 1975, 38 ).

Context 68: onbekend

Hachy

De site is gelegen ten noorden van de Romeinse weg Reims-Trier. Vele sporen van graven en gebouwenresten werden in de
omgeving gesignaleerd (Corbiau 1978 112-115: bespreekt het grondgebied van Hachy, voor de fusie van 1975. De gemeente werd
sindsdien in twee stukken verdeeld. Het westelijk deel met Hachy werd gefusioneerd met Habay en het oostelijk deel met de
gehuchten Sampont en Fouches werd gefusioneerd met Arlon; zie ook site Hachy Sampont)). Een Romeinse villa werd
gesignaleerd op de plaats Zillenbaum, Zielenbaum, Ziegelbaum of Arbre des briques, gelegen op ongeveer 200 m ten zuiden van
de achttiende-eeuwse kerk van Hachy en waarvan stenen werden hergebruikt in het altaar (AIALx 22, 1889, 252 (E. Tandel)). In 
het dorp van Hachy werden sporen gevonden van een Romeinse necropool die mogelijk behoorde tot deze villa (AIALx 43, 1908,
112 (F. Loes)).

Gemeente: Hachy. Fusie: Habay. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: baan Reims-Trier, villa (?) en grafveld.

Grafveld

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 0-200 n.C.

In 1899 vermeldt Birnbaum, bij zijn beschrijving van de voorwerpen uit het toenmalige museum Arlon ML, de aanwezigheid
van statuetten uit een necropool van Hachy (Birnbaum 1900, 47, Case nr. 4: “Débris de figurines ou statuettes, trouvés à
Sampont et au cimetière de Hachy”; de vermelding werd overgenomen door Schuermans in AIALx 34, 1899, 4 (H. 
Schuermans): "Débris de vases, d'urnes et de statuettes trouvés au cimetière et à Sampont”). Vermoedelijk gaat het om de 
necropool, gesitueerd in het dorp van Hachy (AB 20, 1954, 171 nt. 11 (H. Roosens): associeert de graven gesignaleerd door
F. Loes, met de vermelding van Birnbaum uit 1899). Het vaatwerk, afkomstig van deze vindplaats, bewaard in museum 
Arlon ML, werd gedateerd in de eerste en tweede eeuw (Moreau-Maréchal 1980, 18, 51, 52, 71, 112, 118, 126, 140, 142,
160: brengt een groot aantal scherven uit het museum Arlon ML in verband met de vermelding van Schuermans uit 1899, 
maar vermeldt geen statuetten. Het gaat om de scherven met inv. nr. GR/C 1274-1382 en 1530). De statuetten zijn ofwel
verloren gegaan, of bevinden zich vermengd onder de andere terracottafragmenten uit het museum MAL Arlon.

Context 69: onbekend

Hachy Sampont

Op het grondgebied van de gemeente Hachy, loopt de Romeinse weg van Reims naar Trier. Vermoedelijk kruist hij de Semois 
tussen de gehuchten Sampont en Petit-Fouches om zijn weg te vervolgen in de richting van Arlon (Noël 1968, 10-11 nt. 2). Ten 
zuiden van de Romeinse weg werden door de NDO twee belangrijke necropolen opgegraven. De eerste is gelegen in de buurt van
het tracé op de plaats Promberg bij het gehucht Fouches, waar een zeventigtal graven werden opgegraven op een geschat totaal 
van ongeveer driehonderd graven (AB 20, 1954 (H. Roosens)). De tweede is gelegen op ongeveer 1,4 km afstand van de eerste op
de plaats Hunenknepchen, in het zuiden van het gehucht Sampont (Noël 1968). Het grafveld van Fouches vindt zijn oorsprong ten
vroegste op de overgang van de Tiberische en de Neroonse periode en kent zijn hoogtepunt in de Claudische periode, waarna het
in onbruik raakt (Het wordt vergeleken met het grafveld van Chantemelle (Etalle) met een gelijklopende chronologie. Te
Chantemelle werden 42 graven opgegraven op een geschat totaal van ongeveer tachtig graven). Het grafveld van Sampont
Hunenknepchen ontstaat op de overgang van de Augusteïsche en de Tiberische periode, en kent een hoogtepunt onder de 
Claudische periode, waarna een vrij plotse afname leidt tot een definitief einde in het derde kwart van de tweede eeuw. De enorme
groei in de Claudische periode en de even plotse afname daarna, wordt door sommige auteurs rechtstreeks in verband gebracht
met de aanleg van de Romeinse weg Reims-Trier in de Claudische periode (Noël 1968, 259-260). Er dient wel rekening gehouden
te worden met het feit dat de necropolen van Fouches en Chantemelle slechts gedeeltelijk werden opgegraven).
In de omgeving werden talrijke andere sporen gesignaleerd van losse Romeinse bewoning en begraving (Corbiau 1978 , 112-115:
bespreekt het grondgebied van Hachy, voor de fusie van 1975. De gemeente werd hierdoor in twee stukken verdeeld. Het
westelijk deel met Hachy werd gefusioneerd met Habay en het oostelijk deel met de gehuchten Sampont en Fouches werd
gefusioneerd met Arlon; zie ook site Hachy).

Gemeente: Hachy. Fusie: Arlon. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Grafveld Hunenknepchen

Soort vindplaats: funerair. Datering: 10/20-175 n.C.

De Romeinse necropool is gelegen op de plaats Hunenknepchen, langs de moderne baan van Arlon naar Bouillon, halfweg 
tussen Arlon en Etalle. Zij bevindt zich 1 km ten zuiden van de Romeinse weg Reims - Trier die door het gehucht Sampont
loopt. De eerste ontdekkingen zijn terug te voeren tot toevallige ontdekkingen door landbouwers en de aanleg van de baan
tussen Arlon en Etalle rond 1840 (AIALx 22, 1889, 253, 267). Bij onderzoek ter plaatse door G.F. Prat in 1850 werd een
terracottabeeldje gevonden: “Hachy. Cimetière sur le territoir de Sampont, tout contre la route provinciale d’Arlon à Etalle,
au lieu dit Hunenkeptchen (champ du coq), sur un terrain communal, creusé depuis longues années par les habitans pour y 
construire des silos destinés à concerver des pomes de terres - Ils y ont trouvé des urnes en poterie de grandeur et de couleurs
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différentes, avec des ossement calcinés et divers objets en bronze. Des recherches en 1850 n’ont mis à jour que des débris
d’armes, un objet brisé en bronze et une statuette en terre cuite représentant une sorte de monstre” (AIALx 2, 1851, 134 -135
(G.F. Prat)). In 1899 vermeldt Birnbaum bij zijn beschrijving van de voorwerpen uit het museum Arlon ML de aanwezigheid
van statuetten uit Sampont (Birnbaum 1900, 47, Case nr. 4: “Débris de figurines ou statuettes, trouvés à Sampont et au
cimetière de Hachy”; AIALx 33, 1899, 4 (H. Schuermans)). Vermoedelijk gaat het om de statuette, gevonden door Prat. Het
voorwerp kan niet meer worden herkend in de verzameling van het museum Arlon ML. Ofwel bevindt het zich vermengd
onder de andere statuetten van het museum, ofwel ging het verloren (zie Luxemburg).
In 1953 werd het grafveld opgegraven door de NDO (AB 106, 1968 (J. Noël)). Er werden 132 crematiegraven opgegraven en
9 ustrina. Een aantal graven klimmen volgens Noël mogelijk op tot de overgang van de Augusteïsche en Tiberische tijd. De
grootste bloei kent het grafveld in de Claudische periode, rond het midden van de eerste eeuw. In het begin van de tweede
eeuw is er een gevoelige daling van het aantal graven. Slechts 1 graf dateert uit het derde kwart van de tweede eeuw. Bij dit
recent onderzoek werd geen enkel statuette in terracotta gevonden. Opmerkelijk is wel dat drie graven militaria bevatten,
zoals die ook door Prat werden gesignaleerd (AB 106,1968, 113 (J. Noël): drie graven, geïnterpreteerd als soldatengraven, 
bevatten een umbo van een schild en een lanspunt. Het gebruik van het bijzetten van wapens is overigens een aanduiding 
voor het voortleven van ijzertijdtradities (Van Doorselaer 1964, 195). Blijkbaar werden militairen en burgers op hetzelfde 
grafveld bijgezet.
Het groot aantal graven in de Claudische periode wordt verklaard door de ligging van de site bij zandsteengroeven,
vermoedelijk geëxploiteerd bij de aanleg van de weg Reims - Trier (AB 106, 1968, 123 (J. Noël)). De vicus die bij het
grafveld hoorde werd nog niet teruggevonden.

Context 70: onbekend

Hamois Champion

De site is gelegen op het plateau van Rosdia te Champion. Een villacomplex van meer dan middelgrootte omvang werd hier
ingeplant in een natuurlijk vruchtbare omgeving in de Condroz (Van Ossel en Defgnée 2001, 223-224). Het licht trapezoïdale hof
heeft een oppervlakte van 4 ha en is omgeven door een gracht waarbinnen het hoofdgebouw aan een korte zijde en de
bedrijfsgebouwen langs de lange zijden werden ingeplant. Vorm en omgrachting van het domein vormen een aanduiding voor het
inheems karakter van de bewoners van het villacomplex. Zij gaan terug op de vorm van de inheems boerderijen uit de ijzertijd 
(Van Ossel en Defgnée 2001, 225 met verdere bibliografie).
De villa, waarvan de badinstallatie nog zichtbaar was in het landschap tot 1850, werd voor het eerst beschreven in 1855 door
Nicolas Hauzeur (ASAN 4, 1855-1856, 384-386 (N. Hauzeur)). Sinds 1983 ondernam de groep Archéolo-J jaarlijks opgravingen
op het terrein (Vanthournout 1984, 121-129; Van Ossel en Defgnée 2001, 23-24). Het onderzoek wees uit dat het gebouw 
opgericht werd rond het midden van de eerste eeuw en definitief verlaten werd in de loop van de vierde eeuw (CAW 2, 1994,
140-142 (P. Van Ossel)). Het complex kende een bijzondere bloei in de tweede helft van de tweede eeuw en de Severische 
periode tot het midden van de derde eeuw (Van Ossel en Defgnée 2001,241-242). Een gedeelte van de gebouwen werd in de loop
van de tweede helft van de derde eeuw buiten gebruik gesteld. Er werden geen sporen van vernieling of brand vastgesteld, zodat 
de Germaanse invallen niet rechtstreeks als oorzaak van het verval kunnen worden aangewezen. De ommekeer in de organisatie 
van de grensverdediging, de politieke en monetaire onstabiliteit liggen vermoedelijk mee aan de basis van de geleidelijke 
ontmanteling van het villagebouw. Het definitieve einde situeert zich in de eerste helft van de vierde eeuw.

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Emptinne. Fusie: Hamois. Namen, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: villa. Datering: 50 -350 n.C.

bains

Soort vindplaats: badinstallatie. Datering: 50 - 350 n.C.

In 1983 werd de badinstallatie van de villa blootgelegd met 2 hypocausten en 2 koudwaterbaden (Vanthournout 1984, 123
fig. 68 overzichtsplan 1983; Plumier J. en M. - H. Corbiau, Troisième journée d’archéologie namuroise, Namur, 1995, 79 
fig. 3: overzichtsplan 1994: A). Bij deze campagne werd een hoofdje gevonden van een terracottastatuette nr. 1116. Het 
beeldje is dus afkomstig uit het badgedeelte van de villa, maar het werd niet in context gevonden.

Context 53: salle 3, remblai

De sector van de baden vormt één van meest vondstrijke zones (Van Ossel en Defgnée 2001, 187-189). De meerderheid
van het materiaal is afkomstig van afvallagen die ontstonden na het verlaten van de installaties. Het is een sterk 
vermengd geheel met voorwerpen vermoedelijk afkomstig van het nabijgelegen hoofdgebouw.

Serie 246. Datering met iconografie: 155/160-180/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: 
statuette en epigrafie (coroplast) 3673 (246), petrografische analyse 1116 (246).

Cat. nr. 1116 (246). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn, roer en globe. Bewaringstoestand: hoofd. 
Hoogte: 3,9 cm. Bewaarplaats: Rixensart, Archéolo-J. Inventarisnummer: 27012 (7/5). 
Vondstspecificatie: 83 SR T1 - S3 niveau 1. Vondstnummer 83 SR 7/5. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ribbelvormige oogranden. Breed gladgestreken
naad. Neus en lippen zijn scheefgedrukt na het afvormen. Beide wangen zijn slordig afgeschraapt voor het
bakken. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs
4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Vanthournout 1984, 127-129 fig. 70 nr. 146; Van Ossel en Defgnée 
2001, 171-172, fig. 149.

Han-sur-Lesse Grottes de Han
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De grotten bestaan uit verschillende galerijen uitgeschuurd door de Lesse in het Massif de Boine. In verschillende periodes van de
menselijke geschiedenis oefenden zij een aantrekkingskracht uit op de mens (Knapen-Lescrenier1970 125-129: bibliografie voor
de grotten en de rest van het grondgebied van Han-sur-Lesse tot 1970). De belangrijkste van deze periodes is ongetwijfeld de late
bronstijd. E. Warmenbol verdedigt het gebruik van de grotten als begraafplaats in de Ha A2/B1 (Bronze final IIb/IIIa) ca.
1100-900 en in de Ha B2/B3 (Bronze final IIIb) ca. 900-750 v.C. (AVRA werking 1994, 52-54 (E. Warmenbol)). Dit concludeert
hij uit het enorme aanbod uitzonderlijke bronzen en gouden voorwerpen uit deze perioden, die intentioneel in de Lesse werden
geworpen, en waarvan de parallellen steeds in bronstijdgraven werden gevonden. Van sommige voorwerpen is de
Midden-Europese en Mediterrane oorsprong bewezen. Het uitzonderlijk karakter van vele vondsten is mogelijk een maat voor de
macht van de personen die hier werden begraven. De quasi afwezigheid van menselijke beenderen zou verklaarbaar zijn door de
crematieritus. De topografie van de grot associeert Warmenbol met het Indo-Europese gedachtegoed van een hellepoort. De Lesse
die hier in zijn ondergrondse bedding verdwijnt, stroomt hier van de levende wereld van licht en water naar de onderwereld van
dood, duisternis en vuur. Toch wijzen de weinige menselijke beenderresten die in de grotten werden gevonden niet in de richting
van zuivere begraving. In de Galerie de la Grande Fontaine werden in een houtskoollaag uit de late bronstijd beenderen van
kinderen gevonden, gemengd met dierenbeenderen en in de Galerie des Petites Fontaines werden bij opgravingen zeven 
mandibulae gevonden van onthoofden, toegeschreven aan de bronstijd of de ijzertijd (E. Warmenbol in M. H. Corbiau en J. 
Plumier (red.), Première journée d’archéologie Namuroise 1993, Namur, 52). De functie van de grotten is daarom niet duidelijk 
omschreven en kan gemengd funerair en cultisch zijn geweest, wat overigens zeer goed met de algemene topografie van de site is
te verzoenen.
In de midden en late ijzertijd wordt de grot niet of slechts sporadisch bezocht. Er is daarom geen continuïteit in het gebruik van de
grot met de Gallo-Romeinse periode. Overblijfselen uit deze periode werden aangetroffen in de Galerie belgo-romaine en in de 
Lesse. In de zeventiende eeuw tenslotte, werden de grotten gebruikt als schuiloord in onveilige tijden.

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %

Gemeente: Han -sur-Lesse. Fusie: Rochefort. Namen, B. Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: grot, Lesse, cultus, graven, schuiloord.

Galerie belgo-romaine

Soort vindplaats: grot.

De Galerie belgo-romain, vroeger “le Caveau” genaamd, is gelegen dicht bij de ingang van de grotten (Cahen-Delhaye et al.
(red.) 1987, 263-265 (M. Timperman)). Zij is gelegen buiten het bereik van licht en water. De noordwestzijde werd bijna 
volledig opgegraven door A. Hénin vanaf 1975. In deze zone bevond zich voornamelijk verplaatste grond afkomstig van de
toeristische aanleg van de grotten uit de negentiende eeuw en van de opgravingen van de Pierpont uit 1903 en 1935. De 
galerij deed dienst als doorgang voor de bezoekers van 1857 tot 1964. De zuidoostkant van de galerij was minder verstoord
door vroegere werkzaamheden. De bezettingslaag bereikte plaatselijk een dikte van 30 cm en bevatte voorwerpen van de
bronstijd tot de Romeinse periode, waarvan sommige met een votief karakter. Vele schijnbaar ongeordende paalgaten staan 
in verband met de oudste bezetting.
Haardsporen op verschillende plaatsen van de galerij doen vermoeden dat dit deel van de grot als woonplaats werd gebruikt,
hoewel de omstandigheden zonder licht en water niet gunstig zijn voor bewoning. Tegen een eventuele woonfunctie van de
galerij zijn verschillende bedenkingen (M.H. Corbiau en J. Plumier (red.), Première journée d’archéologie Namuroise 1993,
53(E. Warmenbol )). Zo zijn in de Galerie belgo-romain geen sporen aangetroffen uit de zeventiende eeuw toen de grot als
schuiloord dienst deed. Bovendien zijn de algemene omstandigheden zonder licht en water, ongunstig voor eventuele
bewoners. Het is niet uitgesloten dat de ex-voto’s in de algemene context van de grotten, een funeraire connotatie hebben 
gehad.

Context 71: Zuidoostsector, archeologische laag

De archeologische laag bevatte elementen uit de late bronstijd, de La Tène III en de Romeinse periode zonder zichtbare
stratigrafie. Verscheidene voorwerpen hebben een votief karakter. Het terracottabeeldje met de voorstelling van een
risus nr. 1114, is duidelijk te interpreteren als een ex-voto. Het betreft een voorstelling die vaak in funeraire context
wordt gevonden. Andere vondsten uit de Romeinse periode zijn fibulae en bronzen smukelementen voor harnas of 
paardentuig (M.H. Corbiau en J. Plumier (red.), Première journée d’archéologie Namuroise 1993, 55 tekeningen(E.
Warmenbol)). Waar voor de eerste categorie vondsten kan gedacht worden, zowel aan een funerair als een cultisch
gebruik, gaat de voorkeur voor de tweede categorie vooral naar de functie als ex-voto. De indruk dat het om ex-voto’s
gaat, wordt versterkt door de vondsten uit de bedding van de Lesse. In de zestiger jaren werden in de bedding zelf,
verschillende volledige stukken Gallo-Romeins aardewerk gevonden, waaronder enkele mortaria in terra sigillata Drag.
45 en vooral een luik van een militair diploma, uitgereikt in het jaar 108 n.C. tijdens de regering van Trajanus 
(BKMKG 40-42, 1968-1970, 318 (M.E. Mariën)). Op basis van deze vondsten kan de Gallo-Romeinse aanwezigheid in
de grotten, gesitueerd worden in het Hoge Keizerrijk, met zekerheid in de loop van de tweede eeuw en misschien ook in
de derde eeuw. De aanwezigheid van het risusbeeldje en de mortaria Drag. 45 leggen de nadruk op de tweede helft van
de tweede eeuw.

Soort context: ex-voto’s. Datering: (?)/108-200/(?) n.C.

Cat. nr. 1114. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: gelaat van vrouw of jongen met bolle kin . 
Hoogte: 3,1 cm. Bewaarplaats: Han-sur-Lesse MMS. Inventarisnummer: Ex-8. Productietechniek: Twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladdingssporen op de linkernaad. Kleiknobbeltjes in de hals, onder het
rechterneusgat en in de binnenste ooghoek van het linkeroog. Dikwandig tot 6 mm. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). 
Oppervlak: glad.

Harelbeke Halleberg

Gemeente: Harelbeke. Fusie: Harelbeke. West-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Menapiorum.
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De Gallo-Romeinse nederzetting bevindt zich in de huidige Collegewijk van Harelbeke. Zij is gelegen op een plaats met het 
toponiem Halleberg, een lichte zandige verhevenheid begrensd door de waterrijke Gavers en de Gaverbeek. De
overstromingsgrens van de Gavers reikte tot dicht bij de nederzetting. In de periferie van de nederzetting werd in 1979 op het
grondgebied van de OCMW-kliniek en in 1981 op het terrein van het college, een grachtensysteem aangesneden, dat
waarschijnlijk deel uit maakte van een afwateringssysteem en dat tegelijk het noordelijk deel van de nederzetting afbakende. 
Terwijl de site aan 3 zijden op natuurlijke wijze ingesloten lag tussen de Gaverbeek en de Gavers, vervolledigde dit systeem
mogelijk de afbakening aan de noordkant.
Op het grondgebied van Harelbeke worden vanaf de 15de eeuw regelmatig archeologische vondsten gesignaleerd 
(Bauwens-Lesenne 1963, 37-41). Door infrastructuurwerken en bouwactiviteit is de site vooral in de tweede helft van de
twintigste eeuw in de belangstelling gekomen. De meeste vondsten situeren zich ten westen van de Stasegemsesteenweg, tussen 
de oude bedding van de Gaverbeek in het zuiden en de terreinen van het college in het noorden.
In 1966 werd op perceel B 439 m een kuil aangetroffen met ongeveer 600 scherven van ondermeer grofwandig besmeten
vaatwerk en fragmenten van lappenschalen uit de vroege ijzertijd (ca 700-500 v.C.) (De Leiegouw 11, 1969, 195-208 (M.
Desittere); De Leiegouw 20, 1978, 201 (P. Despriet)). Continuïteit tussen de ijzertijd en de Romeinse periode kon tot nu toe niet 
worden aangetoond. Muntvondsten dateren de Romeinse nederzetting van omstreeks het midden van de eerste eeuw tot en met het
derde kwart van de derde eeuw (Despriet 1974 (Harelbeke), 35: overzicht van 46 tot 1971 gevonden munten. In een 
tweede-eeuwse afvalkuil werd een Avaucia munt gevonden, terwijl een Augusteïsche munt, geslagen omstreeks 10 n.C. te Lyon,
een oppervlaktevondst is. Pas vanaf Nero is de muntreeks min of meer sluitend. Een vijftal munten stammen uit de tijd van 
Tetricus I en II). Volgens de terra sigillatavondsten is de handelsactiviteit in de tweede helft van de eerste eeuw nog gering.
Slechts enkele naamstempels dateren uit de eerste eeuw. De oudste is die van LOGIRNVS uit La Graufesenque die dateert uit de
Flavische periode (Despriet 1974 (Harelbeke), 35); Oswald stamps, 166-167, Logirnus uit La Graufesenque en Montans:
Flavisch).

Een woonzone met resten van houten en stenen gebouwen is gelegen aan de Stasegem Steenweg. Tussen 1966 en 1970 werd op 
de percelen B 442 o, k en i2, een puinlaag aangesneden met Doornikse steen, roze mortel, vloerbeton, dakpanfragmenten,
wandbepleistering en veel vaatwerk. Systematische opgravingen door F. Ferfers van 1980 tot 1982 op de percelen B 442 r3 en p3
brachten de nederzettingssporen in kaart van een woonzone met drie waterputten, een gedeelte van de plattegrond van een gebouw
met stenen funderingen en een oven voor huishoudelijk gebruik (Despriet et al. 1983, 12-15 (F. Ferfers); De Meulemeester et al.
1984, 32-34 ,fig. 13 (F. Ferfers): overzichtsplan 1980/82, fig. 14-16). Deze opgravingen kaderden in een project van de stad
Harelbeke, in samenwerking met de Archeologische Stichting van Zuid-West-Vlaanderen en vormen de enige systematische 
campagne tot nog toe. De dunne strook bouwpuin bestond ook hier uit Doornikse kalksteen, resten van mortel en vloerbeton,
fragmenten van hypocausttegels en brokstukken van beschilderde wandbepleistering. De gebouwensporen, de huishoudelijke
oven, de waterputten en vele fragmenten van haardplaten, laten toe de sector als woongebied te definiëren. De overvloedige 
archaeologica omvatten vooral gewoon aardewerk, maar ook een groot aantal luxevoorwerpen. Eén van de bijzondere vondsten is
een bronzen votieffallus (Despriet et al. 1983, 12-15 , 21 fig. 9(F. Ferfers)). Ook de gebouwenresten met hypocaustverwarming en
voorzien van beschilderd stucwerk, getuigen van deze luxe. De bewoning is op deze plaats te dateren van de tweede helft van de 
eerste eeuw tot de eerste helft van de derde eeuw. De opgegraven waterputten lieten een datering toe in de tweede helft van de 
tweede en eerste helft van de derde eeuw (Matton en Ferfers 1993, 164: Waterput 13 (= W9 op het opgravingsplan)) werd bijna
volledig opgegraven. Hij is 4,5 m diep en dateert uit de tweede helft van de tweede en het eerste kwart van de derde eeuw.
Waterput 14 (= W10 op het opgravingsplan) werd niet volledig opgegraven. De bekisting was zeer gehavend en klapte dicht onder
de druk. Hij was tenminste 4 m diep en dateert uit de tweede helft van de tweede en eerste helft van de derde eeuw).
De meest spectaculaire vondst gebeurde in 1967. Na de aanleg van een collector die het Gavergebied met de Leie moest
verbinden, vond men bij nivelleringswerken op het latere speelplein bij de Olmenlaan een grote hoeveelheid terracottastatuetten 
en mogelijk een puinlaag afkomstig van een Gallo-Romeinse cultusplaats. Hoewel geen systematisch onderzoek plaatsvond in de
omgeving van deze verstoorde context, wijzen de vondsten in de nabijheid erop dat de zone eerder een artisanaal karakter heeft
met schaarse sporen van houten gebouwen.

Regelmatig werden op de nederzetting sporen aangetroffen van de plaatselijke nijverheid. Zo werden vaak metaalslakken
gesignaleerd. Een onderzoek naar de samenstelling van de slakken is echter nog niet verricht. Vele resten van technisch vaatwerk,
soms geassocieerd met slakken, werden verspreid teruggevonden over de gehele nederzetting, maar in de zone rond het speelplein
is hun concentratie duidelijk het hoogst. Twee misbaksels van aardewerk uit dezelfde zone, verraden de activiteiten van een 
pottenbakker. Daarnaast getuigen vele maalstenen van akkerbouw en dierenbeenderen van veeteelt. Deze beenderen, afkomstig uit
afvalkuilen of gebouwen van de nederzetting, zijn hoofdzakelijk afkomstig van runderen (De Meulemeester et al. 1984, 16-17(A.
Gautier)). Landschappelijk duidt dit op de aanwezigheid van grote weiden. Op de tweede plaats komt het kleinvee als schapen en
geiten. Varkens, die op uitgesproken bebossing wijzen, vormen op de site de minst belangrijke groep. Een benen priem uit 
waterput W5, toont aan dat beenderen ook secundair werden verwerkt.
De studie van de natuurstenen van de nederzetting Harelbeke Halleberg wijst op handelsbetrekkingen met het gebied van de
Boven-Schelde, de Ardense hoogplateau’s en West-Duitsland (P. De Paepe in De Meulemeester et al. 1984, 10: de
bouwmaterialen bestaan enerzijds uit grijze kleiige fossielhoudende kalksteen met grote gelijkenis met de Dinantiaangesteenten
ontgonnen in de buurt van Doornik en anderzijds uit zandstenen uit Zuid-België en het bekken van de Haine (Mons en omgeving).
De maalstenen werden meestal vervaardigd uit poreuze lava met mineralogische kenmerken van die uit Laacher See in de Eifel en
arkose (grofkorrelig, soms conglomeraatachtige zandsteen) die een ruime verbreiding hebben in de Ardennen, vooral in de buurt 
van Stavelot en rond het massief van Rocroi. Enkele maalstenen bestaan uit zandsteen en graniet. Het graniet is fijnkorrelig en
wellicht afkomstig uit Bretagne. De slijp- en wetstenen bestaan hoofdzakelijk uit phylladen van het Cambro-Siluur, afkomstig van
het oosten van ons land, mogelijk van uitbatingen te Vielsalm, Salmchâteau en omgeving). 

Het grafveld dat aansluit bij de vicus, werd recent ontdekt in 1989 op de plaats Molhoek, gelegen tussen de Dennenlaan en de 
Stasegemsteenweg (Matton en Ferfers 1993, 115-116, kaart 5: perceel 398 l2). De opgravingen werden verricht door leerlingen 
van het St. Amandscollege van Harelbeke en Kortrijk o.l.v. P. Dutoit en F. Ferfers. Op het sterk geërodeerde terrein werden in 

Soort site: landelijke nederzetting, heiligdom, woonzone, artisanaat. Datering: 50-275 n.C.
Centraal-Gallische exemplaren: 80,2 %     Oost-Gallische exemplaren: 7,9 %
Centraal-Gallische series: 87,5 %                 Oost-Gallische series: 12,5 %
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totaal 49 brandrestengraven ingetekend. De bijgaven bevonden zich in een nis in de kuilwand. Het grafveld zet zich vermoedelijk
voort in oostelijke richting, op de aanpalende percelen langs de Stasegemsteenweg. Dit deel werd niet opgegraven.

Rond de vicus bevonden zich ook kleinere landelijke wooneenheden. Dit blijkt uit de spreiding van waterputten en graven in de 
ruimere omgeving rond de site (Matton en Ferfers 1993, 113, 159-166, Kaart 6). Ten noordwesten van de site werden in 1954 
twee waterputten opgegraven langs de Heerbaan, ongeveer 120 m ten oosten van de Teesweg (Latomus 20, 1961, 759-784 (J.
Viérin en Ch. Leva), 785-799 (M. Renard)). Enkele afvalkuilen rond de waterputten bevatten voorwerpen uit de eerste en tweede
eeuw. Eén van de waterputten was gebouwd op een ton, vervaardigd uit houtsoorten uit de Alpen en voorzien van mediterrane
kuipersmerken. In 1963 werden door J. Viérin, bij rioleringswerken vijf brandgraven ontdekt op de plaats Zandberg, waarvan één
brandrestengraf belangrijke bijgaven bevatte in een dieper uitgegraven nis (Viérin 1987, 33-7 met tekening van de voorwerpen:
grafveld in de Hippodroomstraat: De graven lagen ongeveer 150 m ten zuiden van kilometerpaal 3 van de Kortrijksesteenweg in
de buurt van percelen A 1229d en 1223e; Despriet et al. 1983, 15-21(F. Ferfers): plan p.18, fig. 10, voorwerpen p.19 fig. 11, 
situering p.113 kaart 3, langs de Elfde Julilaan). De voorwerpen die gevonden werden in de brandgraven, dateren het geheel in de
tweede eeuw. Tijdens systematisch onderzoek van enkele omliggende percelen in 1980, werden geen nieuwe graven ontdekt. 
Volgens Viérin gaat het om een klein grafveld, in de nabijheid van een Romeinse gebouwencomplex bij kilometerpaal 3, langs 
beide zijden van de Kortrijksesteenweg (Viérin 1987,34).

College, percelen B 442 n, B 442 m

Soort vindplaats: rand van de nederzetting, woonfunctie, artisanaat. Datering: 50-275 n.C.

Bij de bouw van het college op perceel B 442 n en B 442 m stootte men in 1958 op 2 waterputten uit de Romeinse tijd
(Favorel en Despriet 1967, 186). Omwille van de stabiliteit van het gebouw kon slechts één waterput worden opgegraven 
(Latomus 20, 1961, 769 nt.4 (J. Viérin en Ch. Leva)). Deze had een eikenhouten bekisting en bevatte in de vulling een munt
van Julia Maesa (gestorven in 223 n.C.) (Favorel en Despriet 1967, 186). In de omgeving van de andere waterput werd in
1967 een afvalkuil gevonden met onder andere enkele scherven van technisch vaatwerk. Voor de aanleg van het college en 
het bijbehorend speelterrein werd in 1958/1959 door de bulldozer een oppervlakte van ca. 1000 m2 afgegraven tot op de 
Gallo-Romeinse bewoningslaag (Favorel en Despriet 1967, 183). Hierdoor kwamen honderden keramiekscherven en een 
zeer groot aantal andere voorwerpen uit de Romeinse periode tevoorschijn. Naast munten van Hadrianus en Tetricus, dateert
het vaatwerk uit deze puinlaag voornamelijk uit de tweede en derde eeuw (Archeologie 1971, 99 (P. Despriet); De Leiegouw
17, 1975, 352 (P. Despriet); Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM). Vondstmeldingen werden 
regelmatig verricht tot 1976. In 1968 vond P. Despriet op het speelterrein twee afvalkuilen en het uitbraakspoor van een 
stenen fundering, van een constructie met een lengte van 9 meter (Despriet 1975, 199; Arch. Congres Tongeren, 33 (P. 
Despriet); Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM: gebouw M6 en kuilen A15 en A16).
In Augustus 1981 en in 1982 werd onderzoek verricht o.l.v. F. Ferfers in de noordoostelijke hoek van het speelveld ten
noorden van het St. Amandscollege (Informatie F. Ferfers: opgravingen 1981/82). Hierbij werd een 1 tot 2 m brede gracht 
aangesneden met een vrij regelmatig noordoost-zuidwest verloop. Deze kon met aanvullende boringen over een lengte van 
50 m worden gevolgd. Van een archeologische laag zoals in de zone van de Olmenlaan en Kollegelaan is hier geen sprake
meer. Onmiddellijk onder de bouwlaag begint de steriele zandbodem. Alleen in de grondsporen zoals de greppel zijn 
Gallo-Romeinse materiële resten teruggevonden. Er werd hoofdzakelijk gewoon gebruiksaardewerk gevonden. Opvallend is
de volledige afwezigheid van luxevaatwerk dat elders op de nederzetting wel goed vertegenwoordigd is. Waarschijnlijk duidt
dit op de noordelijke begrenzing van de site, waar geen continue bewoning of bedrijvigheid meer voorkwam. Wel werden
opnieuw sporen van metaalverwerking aangetroffen. Een aantal rozerode tot paarsrode ruwe fragmenten zijn afkomstig van
technisch vaatwerk. Het grootste fragment vertoont een deel van de gelobde bovenrand van een mogelijke ovenschouw. De
rand heeft een groenzwarte metaalglans en tegen de binnenzijde zit een harde slakachtige laag. Een ijzerslak werd eveneens
teruggevonden.
Samenvattend kan gesteld worden dat wij ons op deze percelen aan de noordelijke rand van de nederzetting bevinden, met 
mogelijk een gemengde residentiële - en ambachtelijke functie.

Context 72: onbekend

Na het mechanisch afgraven van het terrein bij de bouw van het college, vond E. Glorieux in 1959 een fragment van 
een unguentarium: het kopje van een liggende ram in terracotta (Despriet 1979, 371-372 fig. 1 nr. 3; Viérin 1987, 32;
Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM). Het fragment heeft een bewaarde afmeting van 5,2 cm. Het
werd geschonken aan P. Despriet, maar de huidige bewaarplaats is niet gekend.
In 1970 werd op het speelterrein een fragment gevonden van een terracotta statuette (Despriet 1979, 371). Het fragment
werd niet teruggevonden voor onderzoek. De voorstelling kon niet worden geïdentificeerd.

Cat. nr. 795. Malgevormd unguentarium. Bewaringstoestand: linker- en rechterzijde van de kop en een 
stuk van de hals. Lengte Maximaal: 5,2 cm. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Bibliografie: Despriet 1979, 371-372 fig. 1 nr. 3 : gevonden in 1959 door lic. Glorieux bij de
bouw van het college. Foto: Despriet 1979.

Hoek Olmenlaan-Collegelaan, perceel B 439 b2

Soort vindplaats: bronsverwerking. Datering: 50-275 n.C.

Naar aanleiding van de geplande aanleg van een plantsoen op een perceel stadsgrond, gelegen op de hoek
Olmenlaan-Collegelaan, werd door P. Despriet een onderzoek verricht in 1971 (Archeologie 1971, 99; Archief P. Despriet
bewaard in het museum Harelbeke SM: sleuven 71/5-13). Negen vierkante sleuven met een zijde van drie meter werden
uitgegraven, met een onderlinge afstand van 0,5 m. De reeks lag op 1 m van perceel B 439x en op 0,5 m van de Kollegelaan.
De archeologische laag met een dikte van 10 cm, begint op 30 cm in sleuf 5 en op 10 cm in sleuf 12. Daarbij werden een hele
reeks verkleuringen, paalgaten en afvalkuilen ingetekend. Het vondstmateriaal ging van de Flavische periode tot de derde 
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eeuw en omvatte terra sigillata, mortaria, maalsteenfragmenten, munten, fibulae, een bronzen haarspeld, een bronzen
gordelstuk, en een fragment van een spiegel. Vooral ijzerslakken en technisch vaatwerk waren talrijk.
In het museum van Harelbeke bleef uit sleuf 71/13 naast het aardewerk, een grote hoeveelheid metaalslakken bewaard. Het 
gaat om sterk poreuze kalotten. Zij zijn ruw en vertonen geen vloeistructuur. De kern is zwartbruin en de oxidatie is
roestbruin. Het gaat om smeedhaardslakken afkomstig van ijzerbewerking. Een soortgelijke slak met een diameter van 10 cm
werd gevonden in graf 6. Van afvalkuil GH uit sleuf 71/9 bleven 8 kalotvormige slakken bewaard met een diameter tot 20 
cm. Ze zijn zeer poreus en vertonen een blauwzwarte verglazing. De oxidatiesporen zijn zowel roestbruin als groen. 
Vermoedelijk gaat het hier om resten van bronsverwerking.

Context 77: Sleuf HAR 71/9

In sleuf HAR 71/9 werd een fragment van een niet-geïdentificeerd terracottabeeldje gevonden (Despriet 1979, 371). 
Het fragment werd in het archief niet vernoemd bij het bespreken van de kuilvullingen. Vermoedelijk gaat het om een 
losse vondst. Het fragment werd niet teruggevonden voor onderzoek. De voorstelling kon niet worden geïdentificeerd.

Context 252: Sleuf HAR 71/6

In sleuf HAR 71/6 werd eveneens een fragment van een beeldje gevonden, mogelijk de hand van een zuigeling van een
nutrix (Despriet 1979, 371). Het fragment werd in het archief niet vernoemd bij het bespreken van de kuilvullingen. 
Vermoedelijk gaat het om een losse vondst. Het fragment werd niet teruggevonden voor onderzoek.

Perceel B 438 b2: sporen W6, M3 en A17

Soort vindplaats: artisanaat: metallurgie. Datering: 50-275 n.C.

De grondsporen W6, M3 en A17 horen bij elkaar en vormen volgens Despriet een werkplaats voor ijzerbewerking 
(Archeologie 1968,76 (P. Despriet); De Leiegouw 12,1970, 24 nt. 26 (P. Despriet); Despriet 1975, 199-200 fig. 2, 202:
overzichtsplan; Ooghe et al. 1979, 37 fig. 14: overzichtsplan). Op 17 juni 1967 werd met de opgravingen gestart. Er werden
2 evenwijdige funderingsgreppels gevonden van een houten constructie M3 met ertussen een afvalkuil met zwart verbrande
aarde en scherven (zie contexten).
Een halve meter van het gebouw verwijderd, werd waterput W6 ontdekt waarvan de bekisting over 1,1 m bewaard bleef. De
rechthoekige waterput bereikte een diepte van 2,3 m. De bekisting volgde dezelfde oriëntatie als de zijwand van het gebouw
dat de aanlegtrechter gedeeltelijk oversneed. In de aanlegtrechter werd een kom Drag. 27 gevonden met de stempel SILVI
OF ( La Graufesenque, Vespasianus - Hadrianus)(Archeologie 1967, 66 (P. Despriet): foutieve situering van de stempel in 
het gebouw; Archeologie 1968,76 (H. Thoen): rechtzetting met situering van de stempel in de aanlegtrechter); De Leiegouw
12, 1970, 122-126 (P. Despriet): foutieve situering op perceel B 438 a2). De keramiek uit de vulling, dateert hoofdzakelijk
uit de tweede eeuw.
Afvalkuil A17 werd gevonden bij het graven van een put voor een stookolieketel. Met toestemming van de eigenaar kon 
deze kuil volledig worden opgegraven van 27 oktober tot 2 december 1968 (zie contexten). De context loopt minstens door 
tot de eindfase van de site in het derde kwart van de derde eeuw.
Enkele maanden later werd een sleuf gegraven om buizen te plaatsen. Hierbij kwam op een viertal meter afstand van het
spoor M3, een afvalput G5 aan het licht. Naast een aantal niet geïdentificeerde scherven vond men een bijna intacte schaal 
Drag.31 met stempel RVFI[A].NI.M (Rufianus van Lezoux, Hadrianus - Antoninus Pius) (Archeologie 1967, 66 (P. 
Despriet): spoor G5 aanvankelijk geïnterpreteerd als graf; Archeologie 1968,76 (H. Thoen): interpretatie als afvalkuil en 
correcte lezing van de stempel); De Leiegouw 12, 1970, 122 (P. Despriet)).

Context 75: Spoor A17 (1967)

Spoor A 17 is een onregelmatige kuil met een lengte van 3 meter en een breedte van 1,4 m. De eerste verkleuringen 
werden zichtbaar op 0,5 m diepte en het diepste niveau lag op 1,4 m. Daarin bevonden zich resten van metaalnijverheid,
een grote hoeveelheid aardewerk, bouwmaterialen en twee munten waaronder een dupondius van Antoninus Pius 
(138-161). Ongeveer 80 samengekitte fragmenten technisch vaatwerk en een grote hoeveelheid ijzerslakken wijzen op
de verbondenheid van het afval met de metaal verwerkende nijverheid (Archeologie 1968,76 (P. Despriet); Despriet 
1975 (Harelbeke), 202; Despriet 1974 (Harelbeke), 33). Het overvloedige aardewerk bestond uit terra sigillata, 
fragmenten van een geverniste beker en van een tweede exemplaar met rolstempelversiering, fragmenten van terra
nigra, scherven van een bord in Pompejaans rood aardewerk, fragmenten van gewoon aardewerk waaronder 
kookpotten, borden, deksels en 2 kleine bekertjes, fragmenten van kruiken, dolia, mortaria en enkele fragmenten in
Eifelwaar (Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM). Daarnaast werden ook dakpannen, een dertigtal
nagels, houtskool en dierenbeenderen gevonden. Het materiaal dateert voornamelijk uit de tweede helft van de tweede 
en het begin van de derde eeuw. De vulling bevatte tevens een fragment van een terracottabeeldje met de plooien van
een gewaad (Despriet 1979, 371: in afvalkuil HAR 68/A17 werd een fragment van een terracottabeeldje gevonden dat
de plooien van een gewaad voorstelt). Volgens Despriet moet het behoord hebben bij het fragment van Mercurius uit 
spoor M3 (Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM). De munt van Antoninus Pius en de fragmenten
van Eifelwaar, dateren de context in de tweede helft van de tweede eeuw of later. De context zoals hij bewaard bleef in
het museum Harelbeke SM, bevat vooral kookpotten, potten met kamversiering en een fragment van een bord in 
Pompejaans rood aardewerk met licht verdikte lip en naar binnen gebogen rand.

Soort context: artisanaat: metallurgie. Datering: 150-275 n.C.

Context 76: afvalkuil binnen spoor M3 (1967)

Het spoor M3 heeft een breedte van 4,5 m en een lengte van ca. 7 meter. Leem - en tegulafragmenten werden 
teruggevonden (Archief Despriet Harelbeke; De Leiegouw 12, 1970, 122 (P. Despriet). De voorwerpen die gevonden
werden in een afvalkuil binnen het spoor, zijn scherven in terra sigillata, fragmenten van een spreukbeker in rode pasta
met glanzend zwarte deklaag, waarop in witte barbotine resten van een letter “O” zichtbaar zijn, fragmenten van een
geverniste beker en schaal, fragmenten van mortaria, een fragment in terra nigra, een fragment van een
terracottabeeldje, vier fragmenten van technisch vaatwerk, een groot aantal ijzerslakken, een glasscherfje en

Soort context: rechthoekige (leem ?) constructie, metallurgie. Datering: 150/255-275 n.C.
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dakpanfragmenten waarvan er één artificieel was rond gemaakt. Het terracottafragment stelt een caduceus voor en
behoorde tot een Mercuriusvoorstelling (Despriet 1979, 371-372 fig. 1 nr. 2 ). Het fragment werd niet teruggevonden 
voor onderzoek. Het voorkomen van de spreukbeker, dateert het geheel tenminste tot in het derde kwart van de derde 
eeuw (Künzl 1997, 129: algemene datering van de spreukbekerkeramiek tussen 255 en 355 n. C.). De chronologische 
begrenzing van de site vormt een terminus ante quem voor de context. Mogelijk werd een tweede fragment van het
beeldje gevonden in het nabijgelegen spoor A 17 dat eveneens metaalslakken bevatte en thuishoort in de tweede helft 
van de tweede eeuw of later (context 75).

Serie 523. Datering met iconografie: 150/255-275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 796 (523). Thema: Mercurius. Type: staand met beurs, caduceus, bok en gevleugelde voeten. 
Bewaringstoestand: Caduceus. Berekend uit de schaal van de tekening in Despriet 1979 bedraagt de 
hoogte 3,1 cm en de maximale lengte 4,2 cm. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: 
Oost-Gallië. Bibliografie: Despriet 1979, 371-372 fig. 1 nr. 2 . Foto: Despriet 1979.

Perceel B 439 e2

In 1973 werden door P. Despriet een aantal kleine sleufjes HAR/73/13-15 en 20 gegraven op perceel B 439 e2, eigendom 
van de heer R. Bardijn (Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM). Er werden sporen gevonden van een 
houten gebouw en vele dakpanfragmenten (De Leiegouw 16, 1974, 330-331 (P. Despriet)). Aangepunte paaltjes konden
worden onderscheiden in de negatieve wandsporen. Twee brede grachten uit de zeventiende eeuw hebben de vindplaats 
gedeeltelijk verstoord. De keramiek dateert uit de tweede en derde eeuw.

Context 78: Sleuf HAR 73/15

In sleuf HAR 73/15 bevond zich een scherf van een beeldje van een staande of zittende figuur waarvan het gewaad om
het middel is gelegd (Despriet 1979, 371-372 fig. 1 nr. 1). Het fragment werd niet teruggevonden voor onderzoek. De 
voorstelling kon niet worden geïdentificeerd.

Cat. nr. 794. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van figuur met sporen van kledij. Berekend
uit de schaal van de tekening in Despriet 1979 bedraagt de hoogte 4,5 cm. Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productieregio: Onbekend. Bibliografie: Despriet 1979, 371-372 fig. 1 nr. 1: gevonden in sleuf
HAR 73/15. Foto: Despriet 1979.

perceel B 439 f3

In een bouwput, die reeds tot op een diepte van 120 cm was uitgegraven, werden in januari 1973 een aantal sporen
opgetekend. In de zuidoosthoek van de bouwput was op dit niveau reeds de maagdelijke bodem bereikt, maar op andere 
plaatsen bleef nog tot 10 cm van de archeologische laag bewaard. In de bouwput werden door P. Despriet vijf sleuven HAR
73/1-5 uitgezet met een breedte van telkens 1 m en een onderlinge afstand van 1,5 m (Archief P. Despriet Harelbeke). In
totaal werden 9 kuilvormige grondsporen opgetekend, waarvan sommige onder andere Oost-Gallische terra sigillata 
bevatten. In sleuf HAR 73/ 4 en 5 werd waterput K 34 opgetekend. In de vulling werden talrijke stukken vlechtwerk 
gevonden waaruit afgeleid werd dat de wanden met vlechtwerk bezet waren. De put bereikte een diepte van 2,7 m onder het
maaivlak. Oorspronkelijk werd hij door Despriet geïnterpreteerd als een beerput, maar recentere vondsten van gelijkaardige
structuren op de site Harelbeke Halleberg, tonen aan dat het om een waterput in vlechtwerk gaat. Bewaarde houtresten 
werden geïdentificeerd als esdoorn (acer) (Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM; De Leiegouw 16,
1974, 330-331 (P. Despriet): “beerput”; Ooghe et al. 1979, 42: “waterput”; De Meulemeester et al. 1984, 17; Matton en
Ferfers 1993, 163).

Context 79: Sleuven Har 73/4 en 5, waterput 73/K34

In de waterput werd vaatwerk gevonden, waaronder een biconische terra nigra beker en terra sigillata (Archief P. 
Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM). De vulling bevatte voorts een ongeïdentificeerd fragment van een
terracottabeeldje (Despriet 1979, 371). Het fragment werd niet teruggevonden voor onderzoek. De voorstelling kon niet
worden geïdentificeerd.

Soort context: waterput.

Speelplein, B 439 n2

Bij de aanleg van een ondergrondse collector die het Gavergebied met de Leie moest verbinden, werd in 1967 een zeven 
meter diepe sleuf gegraven door de firma Persijn PVBA uit Zwevegem. Daarbij werden een rechthoekige houten constructie
M1 een afvalkuil G4, twee waterputten W4 en W5 en 2 stenen constructies aangesneden. De graafwerken vonden
voornamelijk plaats in de maanden januari en februari. Zij werden regelmatig gevolgd door P. Despriet, leden van de
vereniging Pro Cortoriaco (J. Viérin) en de buurtbewoners. Gedurende de eigenlijke collectorwerken werden geen
terracotta’s gevonden. Deze werden pas gevonden na de werken bij het nivelleren van het terrein in oktober van hetzelfde
jaar.
Om beter de omstandigheden van de vondst en het karakter van de vindplaats te begrijpen, geven wij een overzicht van de
vondsten gedurende de werken (Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM). Op 14 januari werd op een
tiental meter afstand van perceel B 439 f3, eigendom van de heer Vandoorne een afvalput G4 gevonden. Dezelfde dag werd
op de scheiding met het perceel van Vandoorne een ronde vlek aangetroffen met houtskool en enkele scherven. De vlek
tekende zich af op een diepte van 1 m en had een diameter van 60 cm. Op 3 februari kwamen op de scheiding met perceel B

134



439 m, de eerste resten van een rechthoekige houten structuur M1 aan het licht. Deze structuur viel gedeeltelijk buiten het 
tracé van de werken vermits hij later kon worden opgegraven in de maanden april en mei van 1967. De tot dan toe gevonden
structuren beperkten zich tot de bovenste grondlagen. Na het verdiepen van het tracé van de collector, komen ook de diepere
sporen aan het licht. Op 10 februari werd waterput W4 gedeeltelijk vernield door de graafmachines. De laatste resten van de
put werden uitgegraven op 11 februari. Op de grens met het perceel B 439 o werd door de eigenaar, de heer De Clerq een
bijna intacte schaal in Pompejaans rood aardewerk gevonden, die zich nog steeds in zijn bezit bevindt. Op bijna twee meter
van de vondst van de schaal werd door de graafmachines een afvalkuil (kuil Declerq) doorsneden, waarvan het profiel kon
worden ingetekend. Op 17 februari werden de eerste sporen van de trechter van waterput W5 waargenomen. De put is 
gelegen op ongeveer 18 m van waterput W4. Dezelfde dag nog heeft de heer Declerq op een diepte van 3,5 m een grote
bronzen ketel van 200 liter verwijderd uit het bovendeel van de put waar hij zat vastgeklemd tussen de hoekpijlers. Met de
steun van de werklieden van de firma Persijn kon de put in de daaropvolgende week onderzocht worden van 25 tot 29
februari. Tenslotte moest de bekisting worden afgebroken voor de aanleg van de collector. Ter hoogte van de percelen B 439
m2 en B 439 k2, werd een uitgestrekte puinlaag gevonden van een stenen gebouw. Op de grens met perceel B 439 k2 kon
een hoekfragment teruggevonden worden van een tweede stenen gebouw. Gedurende de werken kwamen ook voorwerpen in
los verband aan het licht.
Volgens de beschrijvingen van Despriet werden alle structuren aangetroffen op perceel B 439 n2, het huidige speelplein. Het
is echter waarschijnlijk dat Despriet de grenslijn van de werken beschouwde als de grens met de belendende percelen. Zo
bevond de kuil Declerq zich in het profiel van de collectorsleuf en structuur M1 kon, na het graven van de sleuf, in de 
maanden april en mei verder worden opgegraven. Voor de juiste situering van de gevonden sporen moet daarom de grenslijn
van de collectorwerken als basis worden genomen en niet de eigenlijke perceelgrenzen. Het is ook mogelijk dat de sleuf van
de collector een stuk binnen de begrenzing van het vooraf afgebakende werkterrein bleef.

Kuil G4: Deze kuil bevatte houtskool, 4 nagels, dakpanfragmenten, een niet nader omschreven silexfragment, 5 fragmenten
terra sigillata en 25 fragmenten gewoon aardewerk, waarvan 1 handgevormd (Archief P. Despriet bewaard in het museum
Harelbeke SM: Volgens Despriet dateerden de scherven terra sigillata uit de tweede eeuw).
Spoor M1/B2: Binnen de rechthoekige structuur M1 werden talrijke fragmenten van technisch vaatwerk en een aanzienlijke
hoeveelheid metaalslakken gevonden (Favorel en Despriet 1967, 187 nt. 28: Despriet spreekt meer specifiek over
smeltkroezen en ijzerslakken). Bij de opgraving werden 4 bronzen munten gevonden, waarvan alleen een sestertius van
Antoninus Pius (Rome 158/159) met zekerheid kon worden geïdentificeerd (Favorel en Despriet 1967, 188: Twee sterk 
afgesleten munten droegen mogelijk de beeltenis van Vespasianus en Domitianus). Spoor M1 staat in relatie tot spoor B2 
(zie contexten).
Waterput W4: Door de vernieling bij de graafwerken bleef de houten waterput slechts tot een hoogte van 3 planken bewaard
op het ogenblik van het onderzoek. De totale diepte bedroeg 4 m. Hij was vierkant en had een zijde van 1,25 m. In de 
aanlegtrechter werden geen voorwerpen aangetroffen. De put zelf bevatte scherven van terra sigillata, terra nigra en gewoon
aardewerk. Verder vond men in metaal een deel van een ijzeren hamer en een bronzen sierschijf of phalerae met een 
diameter van 4,8 cm. De voorwerpen werden verzameld door de arbeiders en geschonken aan P. Despriet (Archief P. 
Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM; De Leiegouw 12, 1970, 6 (P. Despriet); De Leiegouw 12, 1970, 117-20 (P.
Despriet): De terra sigillata wordt in de derde eeuw geplaatst, maar verder niet beschreven; Despriet 1974 (Harelbeke), 33).
Kuil Declerq: De kuil had een lengte van 2,3 m en een diepte van 1,15 m. Op de bodem bevond zich een dikke verbrande 
laag met scherven die door de heer Declerq verzameld werden. Tussen de scherven bevonden zich dakpanfragmenten, de
hals van een amfoor en een misbaksel van een pot met dekselgeul. In 1966 werden bij de bouw van een woning op dit 
perceel, negen andere kuilen opgetekend, waarvan er 7 werden onderzocht (Favorel en Despriet 1967, 181 (kaart), 187; De 
Leiegouw 12, 1970, 5 Afb. 1 (P. Despriet): de situering van de kuilen op beide plannen is verschillend. Op het plan van 1967
duidt Despriet 9 kuilen aan, verspreid over het hele perceel. Op het plan van 1970 worden slechts 6 grondsporen weerhouden
binnen de uitgraving van de woning). Zij waren zichtbaar vanaf een diepte van 60 cm en tekenden zich af als zeer grote
zwarte vlekken. Kuil A7 bevatte een sterk afgesleten dupondius van Marcus Aurelius (Favorel en Despriet 1967, 187).
Verder bevatte deze kuil een grote hoeveelheid scherven terra sigillata, Pompejaans rood en gewoon aardewerk (Archief P.
Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM). Kuil A5 bevatte dezelfde aardewerkcategorieën, naast een fragment van 
een molensteen en dakpanfragmenten. In de aarde van de bouwput werd op het einde van 1966 nog een intacte molensteen 
gevonden met een diameter van 40 cm (Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM). Het is duidelijk dat de
kuil die door de heer Declerq aangetroffen werd bij de collectorwerken in 1967 past in het geheel van kuilen, die in deze 
zone voorkomen. Ook de losse vondst van de schaal in Pompejaans rood stamt vermoedelijk uit één van de kuilen in deze 
zone.
Waterput W5: De vierkante houten constructie had een zijde van 104 cm (De Leiegouw 12, 1970, 7-25, afb. 2 en 3, 121 (P.
Despriet): met beschrijving van de voorwerpen uit de bezinksellaag en uit de ketel; Ooghe et al. 1979, 40-41 fig. 18-20: 
grondplan en doorsnede van W5). De eerste balken werden aangetroffen op 2,5 m. De totale diepte bedroeg 7,2 m. De
aanlegtrechter had een diameter van ongeveer 4 m. In de bezinkingslaag, op een diepte van 6 tot 7,20 m, bevonden zich 15 
scherven terra sigillata, een mortariumrand met stempel VARIATVSI, fragmenten van terra nigra, gevernist aardewerk,
Pompejaans rood aardewerk, fragmenten van kruiken en dolia, vijf fragmenten van technisch aardewerk met een wanddikte
van 5 mm en misbaksels van lokaal aardewerk. In metaal vond men een bronzen hengselscharnier van een emmer, 2 ijzeren
handvatten, 3 ovale ijzeren plaatjes, een ijzeren beslagring van een houten emmer of ton, een ijzeren haak, 30 nagels van de
bekisting en ijzerslakken. Verder bevatte de laag een benen priem van 10,5 cm, dierenbeenderen, oesterschelpen,
kalksteenbrokken en tegulafragmenten. De centraal-Gallische terra sigillata uit de trechter dateert de aanleg in het eerste 
kwart van de tweede eeuw (De Leiegouw 12, 1970, 26-28: identificatie van de terra sigillata uit de trechter en uit de vulling
door Dr. H. Thoen). In de vulling bevond zich Zuid-Gallische terra sigillata uit tweede helft van de eerste eeuw, 
centraal-Gallische terra sigillata uit de eerste helft van de tweede eeuw en terra sigillata uit Rheinzabern uit de derde eeuw.
Halfweg, op een diepte van 3,5 m zat een grote bronzen ketel met een inhoud van 200 liter vastgeklemd tussen de
hoekbalken van de put. De ketel heeft een hoogte van 53 cm en een diameter van 70 cm en bestaat uit 3 afzonderlijke 
bronsbladen, samengehecht door 450 koperen rivetten (Archeologie 1967, 10-11 Pl. I fig. 2 (J. Mertens); Archeologie 1967,
65-66 Pl. V, b: (J. Viérin): uitvoerige beschrijving van het bekken; Despriet 1974 (Harelbeke), 40 Afb. 3 : foto van het 
bekken; Viérin 1987, 39-41: foto van de ketel, en de opgraving van W5). De boord van de ketel is versterkt door een ijzeren 
ring. Er is geen spoor van een handvat. Herstellingen tonen een langdurig gebruik aan. De binnenkant lijkt vertind te zijn
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geweest. In de ketel bevonden zich een groot fragment van een maalsteen in Eifelbasalt met een oorspronkelijke diameter 
van 70 cm, enkele dierenbeenderen, stukjes kalksteen, vier fragmenten van tegulae, een imbrexfragment, nagels en een
hoeveelheid aardewerk, waaronder een aantal scherven van gewoon aardewerk en twee terra sigillata fragmenten (De 
Leiegouw 12, 1970, 22 (P. Despriet): Eén van de fragmenten terra sigillata zou een groot stuk van een mortariumrand Drag.
43 (Niederbieber 21b) zijn. Het aardewerk kwam in het bezit van Viérin terwijl het fragment van een maalsteen in
Eifelbasalt, vier tegulafragmenten en één imbrexfragment, stukjes kalksteen en enkele dierenbeenderen uit de ketel in het 
bezit kwamen van Despriet; Archeologie 1967, 65-66 Pl. V, b: (J. Viérin): Viérin dateert de ketel door de keramiek die erin
gevonden werd in het midden van de tweede eeuw. De terra sigillata uit de vulling van de put toont echter aan dat de ketel 
ten vroegste in de loop van de derde eeuw in de put terechtkwam).
Uitgebroken funderingen van een stenen gebouw: Ter hoogte van de percelen B 439 m2 en B 439 k2 werd bij de 
collectorwerken een uitgestrekte puinlaag gevonden die volgens Despriet in verband staat met de oudste kapel van het goed
Ter Halle. Deze kapel was gewijd aan Sint Amandus. Zij werd gebouwd in 1331 en verwoest in 1382. De fundamenten
waren uitgebroken.
Stenen gebouw: Op de grens met perceel B 439 k2 kon een hoekfragment teruggevonden worden van een tweede stenen
gebouw. De muren zijn 1,2 m dik en opgebouwd uit Doornikse steen, baksteengruis en mortel. Bij gebrek aan vondsten valt
het moeilijk te bepalen wanneer dit gebouw vernield werd. Volgens Despriet zou het gaan om de later herbouwde kapel
gewijd aan O-L-Vrouw. Op dit perceel werden van 1964 tot 1968 Romeinse munten gevonden van Augustus (Lyon ca. 10
n.C.), Nero (64-68 n.C.) en Tetricus II (Keulen, 272-273 n.C.). De eigenaar van het perceel, de heer Ackx weigerde het
gebouw verder te laten opgraven (Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM; Favorel en Despriet 1967, 185;
De Leiegouw 12, 1970, 242-243 (P. Despriet)).
Losse vondsten: In de loop van februari werd door de heer Declerq een schaal gevonden in Pompejaans rood aardewerk
(Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM). Op 25 februari werd een zwart schaaltje met schuin oplopende
wand en een naar binnen toe gebogen en verdikte ongeprofileerde rand gevonden (Archief P. Despriet bewaard in het 
museum Harelbeke SM). In de uitgegraven aarde van de collector werd in augustus een antoninianus gevonden van 
Gallienus (253-268 n.C.) (Favorel en Despriet 1967, 189-190). In augustus werd in de aarde afkomstig van de 
collectorwerken een ijzeren lanspunt gevonden die goed bewaard is. De lengte is 18 cm, de breedte 305 cm. De ronde 
schacht is ongeveer 4 cm diep en trechtervormig (Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM).

Bij het nivelleren van het terrein in oktober 1967 werd een groot aantal bijzondere voorwerpen gevonden, waaronder talrijke
terracottabeeldjes. Het uitzonderlijke karakter van de vondsten en hun aantal, doet vermoeden dat hier een belangrijke
context werd verstoord. Door het verspreiden van de aarde bij de nivelleringswerken duurde het tot 1980 vooraleer alle 
voorwerpen door intense prospecties ingezameld waren (zie verstoorde context 1967 en puinlaag 1967/1980).

Context 73: Spoor M1/B2 (1967)

In spoor HAR 67/B2 werd een scherf gevonden van de rugzijde van een Venus met de gebogen rechterarm en de 
haarlok op de schouder. De context wordt door Despriet in 1979 omschreven als “de grote afvalkuil 1967 B2” (Despriet
1979, 371). Het is niet duidelijk om welk fragment het gaat. Deze context bevindt zich in de structuur M1 of is ermee te
vereenzelvigen (Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM: bij het overzicht van de vondsten tot 1968
staat vermeld “lichtgroen glazen schaaltje met inv. nr. BII-63 uit M1” (het jaartal is foutief genoteerd, vermits in dat
jaar door Despriet nog geen vondsten werden verricht); bij het overzicht van de afvalputten tot 1968 staat vermeld
“Kuil BII: 1967 collector: ca. 8m lang. De diepte varieert van 0,5 tot 1,1m”). In dezelfde context bevonden zich nog 
twee glazen voorwerpen, waaronder een schaaltje met overhangende lip, Isings 42b, gedateerd van het midden van de
tweede eeuw tot de vierde eeuw (Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM: opsomming van de glazen
voorwerpen “twee glazen recipiënten met inv. nr. 1967 BII” met tekening; Isings 1957, 58 Form 42b ). Vermoedelijk
werd door de lengte van het spoor, het geheel geïnterpreteerd als een huisplattegrond en kreeg het de naam M1.
Volgens het glazen recipiënt is de context niet voor het midden van de tweede eeuw te dateren.

Soort context: langwerpige afvalkuil of constructie. Datering: 150-275 n.C.

Context 74: Verstoorde context 1967

Begin oktober 1967 werd perceel B 439 n2 genivelleerd na de bouw van de collector. Het is tijdens deze werken dat de
eerste terracottabeeldjes gevonden werden. Toen een kraan grond weg schaafde, bemerkte de heer Vandoorne in de 
losgewoelde aarde enkele fragmenten van terracottabeeldjes (Favorel en Despriet 1967, 189-190; Despriet 1973, 6-7). 
Toen zich korte tijd later een kuil aftekende in de bodem, werd deze in verband gebracht met de vondst van de beeldjes.
De kuil had een oppervlakte van 2 m2. De donkere vulling bevond zich tussen 50 en 100 cm onder het maaivlak
(Favorel en Despriet 1967, 190: vanaf 60 cm; Despriet 1973, 6-7: vanaf 50 cm). In de onmiddellijke nabijheid van de
kuil en naar verluid ook in de kuil zelf, werden in de loop van oktober fragmenten van 39 verschillende
terracottabeeldjes aangetroffen. Naast meerdere Venusbeeldjes werden enkele zittende honden, een doorntrekker, een
zittende godin met twee konijnen, een leeuw en een duif gevonden (Archeologie 1967, 66 (P. Despriet)). Deze beeldjes
werden later aan P. Despriet geschonken. Verder werd ook een grote hoeveelheid aardewerk gevonden, sieraden, een 
bronzen bijl en enkele gepolijste bijlen. Omwille van de terracotta’s werd onmiddellijk de hypothese naar voor 
geschoven dat hier een favissa was gevonden, die behoorde tot een heiligdom (Archeologie 1967, 66 (P. Despriet); 
Favorel en Despriet 1967, 190; Despriet 1970, 15).
De vondstomstandigheden waren uiterst ongunstig. De grond afkomstig van de vindplaats kwam via de kraan op 
verschillende plaatsen terecht (Despriet 1973,7). Een deel werd ter plaatse uiteen geploegd over het veld B 439 n2. Een
ander deel werd per vrachtwagen over vier nabijgelegen tuinen verdeeld. Verder diende de grond voor de aanleg van
een plantsoen in de Acacialaan. Een klein deel zou zelfs gestort zijn in de 7 m diepe sleuf van de collector zodat het niet
meer kon onderzocht worden. Dit heeft duidelijk zijn invloed op de huidige bewaringstoestand van de collectie. Zo
schrijft P. Despriet de beschadigingen aan de moedergodin cat. nr. 226 toe aan het ploegen van het veld waarop het 
werd teruggevonden, terwijl de beschadigingen van de cavalerist met paard cat. nr. 523 veroorzaakt zouden zijn door 
het afgraven van de oorspronkelijke vondstcontext (Despriet 1973, 24 nr. 105 “door mechanische beploeging van de
vindplaats erg beschadigd”; Despriet 1973, 41 nr. 150 “wegens de ernstige beschadiging opgelopen tijdens de

Datering: 70-220 n.C.
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mechanische vernieling van de favissa”). Te oordelen naar de vele recente breukvlakken kan men veronderstellen dat
een groot deel van de voorwerpen niet teruggevonden werd.
Door de spectaculaire vondsten wekte de vindplaats veel belangstelling op bij de plaatselijk jeugd. Vele voorwerpen 
werden door de jongeren als oppervlakte vondsten ingezameld. Eén van hen was P. Despriet, aan wie de verdienste 
toekomt de vondsten te hebben gecentraliseerd. Zijn archief illustreert in detail de opeenvolging en de omstandigheden
van de vondsten (Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM): Op 8 mei 1968 werden op perceel B 439
n2 na het planten van aardappelen talrijke scherven blootgeregend. Het gaat om negen scherven terra sigillata, 
waaronder een voetfragment Drag. 33 met volledige stempel MACRINVS en fragmenten van een Drag. 35/36, een
grote hoeveelheid gewoon aardewerk, verschillende mortariumfragmenten, fragmenten van een glazen fles,
dakpanfragmenten, nagels en een fragment van een Venusbeeldje. Op 15 juni 1968 wordt een ronde emailfibula met 
kruisvormig centraal motief gevonden als oppervlakte vondst. Op 11 juli 1968 schenkt J. Viérin aan Despriet in 
terracotta twee achterhoofdjes van Venus, een gedeelte van een voetstuk van Venus, 4 fragmenten van een 
doorntrekker, in grijs aardewerk een doos met fragmenten van bekertjes en enkele terra sigillata fragmenten die door
hem op de plaats van de favissa gevonden waren. Op 22 en 23 september 1968 werd naast aardewerk en glas, een 
bronsmunt van Trajanus gevonden, een bronzen buisje en 2 fragmenten van terracottabeeldjes. Op 27 en 28 september
1968 werd opnieuw aardewerk gevonden, een kleine bronzen munt, een bronzen naald en een stuk van een spiegel. Op
12 oktober 1968 werd naast losse scherven en een bronzen staafje, een voetfragmentje van een Venus gevonden.
In het park aan de Olmenlaan werd in 1968 een loden beeldje gevonden met de voorstelling van een naakte Mars met
schild in een tweedelige aedicula (Despriet 1974 (Harelbeke), 42 Afb.6; Despriet 1979, 373 fig.2: sectie B 439 3; 
Ooghe et al. 1979, 48 fig.27). Het betreft een oppervlaktevondst in grond afkomstig van de collectorwerken.
Op die manier is het begrijpelijk dat in de loop van 1968 het aantal vondsten aanzienlijk toegenomen was: Het aantal
beeldjes was inmiddels opgeklommen tot tachtig stuks. Vermeld worden o.a. Venus, Diana, Matronen en talrijke dieren
zoals duifjes, paarden, een stier etc., naast een grote hoeveelheid “rituele potjes”, vijf Castorbekers, terra sigillata, terra
nigra, fragmenten van glazen flesjes, een bruine geribde glazen schaal, een bronzen ever met een lengte van 5,5 cm,
vier bronzen spiegels, een muntstuk, en vier gepolijste bijlen (Archeologie 1968, 17-18 (P. Despriet): in de opsomming
vermeldt Despriet ook “Jupiter Dolichenus”; Despriet 1974 (Harelbeke), 42 Afb. 7: ever; Archeologie 1969, 15-16 Pl.
Ic: ever (P. Despriet)).
Niet alle voorwerpen die in 1968 gevonden werden zijn oppervlaktevondsten. Bij verder onderzoek rond de 
zogenaamde favissa werd door Despriet datzelfde jaar een uitgebreide puinlaag aangesneden. Ze bevatte een groot
aantal dakpanfragmenten, blokken Doornikse steen en houtskool. Het aantal terracottabeeldjes overschrijdt op het einde
van 1968 het honderdtal. Naast reeds genoemde types vermeldt Despriet nu ook Minerva en een haan (Archeologie
1968, 76 (P. Despriet): ook Isis wordt vermeld). Verder werden ook vierkante glazen flessen gevonden, munten van
Trajanus en Marcus Aurelius en een votieftempeltje in tinblik (Archeologie 1968, 76 (P. Despriet): op basis van de 
munten wordt aanvankelijk als datering het einde van de eerste eeuw tot en met Marcus Aurelius (161-180) naar voor
geschoven ; Archeologie 1969, 16-17 (H. Thoen): De munt van Marcus Aurelius is volgens H. Thoen afkomstig van de
archeologische laag boven de zogenaamde favissa). Van de graafwerken van Despriet uit 1968 hebben wij geen
aantekeningen of plannen kunnen vinden in het archief.

Van latere opgravingen tussen 1969 en 1972 zijn wel zeer summiere plannen bewaard van de grondsporen. Een 
overzicht zonder aanduiding van de sleuven, zonder verklaring van de grondsporen en zonder geografische oriëntering
werd door Despriet gepubliceerd (Despriet 1973, 8 fig. 3; Despriet 1975 (Harelbeke), 201, fig. 3). Door vergelijking
van de aantekeningen uit het archief en het gepubliceerde grondplan zijn wij er in geslaagd de sleuven te reconstrueren
en het geheel in de topografische situatie in te passen.
In 1969 werden twee kuilen gegraven ten zuiden van de favissa. Deze vergravingen werden later teruggevonden in de 
sleuf 72/7. Twee grondsporen werden hierbij aangesneden. HAR 1969/K1 is een afvalkuil met een oppervlakte van 80
x 120 cm en een diepte van 130 cm onder het maaivlak. In de vulling bevonden zich een bronzen fibula en 2
bolvormige, vrijwel volledige potten. HAR 1969/K2 is een vrijwel cirkelvormig kuiltje van 65 x 35 cm met in de
vulling ongeveer 400 scherven van technisch aardewerk, samengepakt met houtskool. De geverniste beker die erbij
gevonden werd, dateert de kuil in de eerste helft van de derde eeuw. Kuil 69/K2 was volledig gevuld met
wandscherven, in tegenstelling tot kuil HAR 68/A17 die hoofdzakelijk met slak gevuld was (De Leiegouw 12, 1972,
19; Despriet 1975 (Harelbeke), 202). De scherven uit kuil HAR 1969/K2 worden bewaard in het museum van
Harelbeke. Wij vonden er ongeveer 200 fragmenten van een cilindrische pot, variërend van 1 tot 5 cm, scherven van
gewoon aardewerk en een geverniste beker. De wanddikte van de cilindrische pot varieert van 0,5 cm voor de
wandfragmenten tot 2,5 cm voor de hoekfragmenten en de vlakke bodem. Verder werden in los verband op het perceel
een aantal oppervlakte vondsten gedaan: een as van Nerva, een antoninianus van Claudius II, 6 bronzen fibulae en silex
(Archeologie 1969, 15-16).
Van 14 tot 29 maart 1970 werden 5 sleuven getrokken, ditmaal ten oosten van de zogenaamde “favissa”. De sleuven
hadden dezelfde oriëntatie en hadden allen een oppervlakte van 1 x 10 m. Hierbij kwamen negatiefsporen aan het licht
van kuilen, een wandspoor, mogelijk van een houten constructie en paalgaten (Archeologie 1970, 15 (P. Despriet); De
Leiegouw 13,1971, 76 (P. Despriet)): summiere opsomming van de vondstcategorieën). Onder het overvloedige
aardewerk dat daarbij gevonden werd bevonden zich opnieuw een reeks kleine bekertjes, een bronzen schijfje en een 
verzilverde scharnierfibula met email (voor de bekers: De Leiegouw 13,1971, 76 afb. 1 (P. Despriet): foto van de 
bekers; Despriet 1975 (Harelbeke), 210 fig. 10: tekening van de bekers; Arch. Congres Tongeren, 40 Afb. 5: foto van 
de bekers; Ooghe et al. 1979, fig. 35: foto van de bekers). Vooral in sleuf 1970/1 werden heel wat bekertjes gevonden 
(Despriet 1973, 7). De terracottabeeldjes bereiken dat jaar een totaal van 180 stuks (Archeologie 1970, 15 (P.
Despriet)). Het is niet duidelijk of de nieuwe vondsten afkomstig zijn uit de archeologische laag of van verdere 
prospectie van het terrein. Het totaal aantal vondsten dat Despriet in verband brengt met de favissa, bedraagt op dat 
ogenblik ongeveer 600 stuks (De Leiegouw 12, 1970, 215 (P. Despriet); De Leiegouw 13, 1971,76 (P. Despriet)). Het
archief in Harelbeke bevat meer details over de sleuven van 1970 (Archief P. Despriet bewaard in het museum
Harelbeke SM). Sleuf 70/1 werd aangelegd op 14 en 15 maart. De bovenlaag is gemiddeld slechts 25 cm diep. Daaruit
komen ongeveer 200 scherven, nagels, een fragment van een maalsteen, talrijke dakpannen en enkele scherven van
bekertjes. In de laag daaronder is een lichtgrijze verkleuring te volgen over een afstand van bijna 6 m vanuit de 
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verstoorde context van 1967. Volgens Despriet gaat het mogelijk om een negatief muurspoor. In deze verkleuring 
werden enkele scherven terra sigillata gevonden, 4 intacte bekertjes en ongeveer 50 scherven, waaronder fragmenten
van Castorbekers, gewoon aardewerk, een wandscherf van een versierde glazen beker etc. Tenslotte werd een kuil 
gevonden met een diepte van 25 tot 60 cm. De vulling bestaat uit zwarte aarde met houtskoolresten en bevatte een 
30-tal scherven, waaronder een scherf Drag. 18/31, fragmenten van een kom in gewoon aardewerk en twee grote
wandfragmenten van een dolium. In nota worden nog een vijftal blokken Doornikse steen vermeld, vermoedelijk uit de
bovenlaag. Sleuf 70/2 werd gegraven op 21 maart. De bovenlaag leverde een groot aantal scherven, waaronder tien in 
terra sigillata, veel dakpannen en ook een aantal blokken Doornikse steen. In de archeologische laag tekende zich 3
paalgaten en 3 kuilen af. In de kuilen werden een aantal randfragmenten van technisch vaatwerk gevonden. De 
paalgaten zijn allen even groot en afkomstig van vierkante palen. Eén van de kuilen bereikte een diepte van 60 cm. 
Sleuf 70/3 werd gegraven op 29 maart. In de bodem tekenden zich twee grote kuilen af. De vulling van kuil 1 bevatte 
veel dakpannen en wandleem en een aantal scherven waaronder een scherf van Drag. 37. Kuil 2 bevatte naast
aardewerkscherven, een emailfibula en een bronzen plaatje. Sleuf 70/4 werd gegraven op 2 april. De sleuf bevatte twee
verkleuringen met zwarte aarde gemengd met enkele stukjes houtskool. In totaal werden een honderdtal scherven
gevonden waaronder zeven terra sigillata scherven en een stuk basalt, maar geen fragmenten van technisch vaatwerk.
Sleuf 70/5 bevatte één diep rechthoekig grondspoor P. Over de vondsten werd niets vermeld.
In 1971 werden twee sleuven getrokken, parallel met die van 1970. Daarbij kwamen afvalkuilen en paalgaten aan het
licht. Onder de keramiekvondsten bevonden zich kleine aarden bekertjes en een fragment van een zittende hond in
terracotta (Archeologie 1971, 99 (P. Despriet); De Leiegouw 14, 1972, 61 (P. Despriet)). De grondsporen in sleuf HAR
71/3 werden volgens het archief als volgt genummerd: K 39 (klein kuiltje A), K40 (klein kuiltje B), K41(klein kuiltje
C), K 42 (kuil D), K43 (kuil E) (Archief P. Despriet bewaard in het museum Harelbeke SM). Sleuf HAR 71/4 bevatte 
slechts drie grondsporen: K44 (klein kuiltje C), K45 (F), K46 (K) (De Leiegouw 14, 1972, 61-62 (P. Despriet)). Nog in
1971 werden in een plantsoen in de Acacialaan nog 6 fragmenten van Venus- en Minervabeeldjes in terracotta
gevonden. De grond op deze plaats is afkomstig van de verstoorde context uit 1967 (Archeologie 1971, 99 (P. 
Despriet); De Leiegouw 14, 1972, 62 (P. Despriet)).
Van 3 tot 26 juli 1972 werd ten zuiden van de favissa een zone van 200 m2 onderzocht. Sleuf 72/6 was een lange 
oostwest gerichte sleuf met een breedte van 2 m en een lengte van 30 m. De dikte van de bouwlaag nam sterk af naar
het oosten. Door de nivelleringswerken van 1967 bevond de gele moederbodem zich op sommige plaatsen reeds op 10 
tot 15 cm onder het maaivlak. De beploegde bovenlaag bevatte vele scherven en de bodem eronder vertoonde talrijke
verstoringen door het ploegen. Twee kuilen konden worden opgetekend. Kuil K1 was een afvalkuiltje van 80 x 80 cm
en een diepte van 20 tot 40 cm. De vulling met onregelmatige grijszwarte verkleuring bevatte scherven van terra 
sigillata en een grijze beker met knoppen op de schouder. Kuil K2 met een oppervlakte van 100 x 80 cm en een diepte 
van 20 tot 30 cm had een lichtgrijze vulling die enkele scherven bevatte. Sleuven 72/7 tot 72/12 waren noordzuid 
gericht en hadden allen een breedte van 2 m en een lengte van 10 m. Daarin werden 7 kuilen opgetekend. Sleuf 72/7 
bevatte enkele scherven in de bovenlaag. Daaronder tekende zich de vergravingen af afkomstig van de zoekkuilen uit 
1969. In sleuf 72/8 tekende zich kuil K3 af. Deze had een oppervlakte van 110 x 100 cm en een diepte van 20 tot 47 
cm. In de lichtgrijze vulling bevonden zich enkele scherven. Sleuf 72/9 vertoonde twee verkleuringen. Kuil K4 had een
rechthoekige vorm van 80 x 215 en een diepte van 20 tot 55 cm. In de lichtgrijze vulling bevonden zich 
tegulafragmenten. K 5 was een rechthoekige kuil van 65 x 11O cm en een diepte van 20 tot 43 cm. De lichtgrijze
vulling bevatte geen vondsten. In sleuf 72/10 bevond zich een ovale kuil K6 met een oppervlakte van 215 x 80 cm en
een diepte van 60 tot 95 cm. De vulling vertoonde een “graszodenstructuur”. In sleuf 72/11 tekende zich een klein 
ondiep kuiltje K7 af met een oppervlakte van 40 x 40 cm en een diepte van 20 tot 107 cm. Verder waren er geen
vondsten. Sleuf 72/12 bevatte geen grondsporen of vondsten. Sleuf 72/13 bevatte enkele scherven van bekertjes. In de
bovenlaag bevond zich een een terracottabeeldje van Venus cat. nr. 758 (De Leiegouw 15,1973, 256 fig. 7, 258;
Despriet 1973, 7).
In de daaropvolgende jaren werden enkel nog toevallige vondsten gesignaleerd. In 1973 werden een kern en een klein
amuletbijltje in nefriet gevonden als oppervlaktevondst (Vermelding van de kern: De Leiegouw 16, 1974, 328. 
Vermelding van het bijltje in nefriet: De Leiegouw 20, 1978, 196-199; De Meulemeester et al. 1984, 23-25). Verder 
werd een tweevlakkig bewerkt afslagbijltje vermeld, gevonden in de vergraven grond van de zogenaamde “favissa”.
Het is 4,4 cm lang en vervaardigd uit zwart silex (De Leiegouw 20,1978, 196-199 fig. 2 nr. 15). In 1977 werden 2
votiefbekertjes in grijs aardewerk gevonden in een bouwput aan de Stasegemsteenweg. Deze vondst wordt door 
Despriet vermeld als een “gedeelte van een in 1967 vergraven offerkuil” en dus geïnterpreteerd als afkomstig van een 
ophoging van het terrein in 1967 (De Leiegouw 21,1977, 137). In 1980 werden op de site van de Zandberg Romeinse
scherven aangetroffen in opgevoerde grond afkomstig van de collectorwerken van 1967 (Despriet et al. 1983, 15-16 (F.
Ferfers): perceel 1223 h5).

Bij de datering van een verstoorde context, waarvan de voorwerpen als losse vondsten werden samengeraapt is
voorzichtigheid geboden. Onderzoek van de authenticiteit van de context op basis van de verslagen van Despriet, maakt
duidelijk dat een aantal zaken moeten worden rechtgezet. De betrekkelijk kleine kuil die door Despriet beschreven werd
kan onmogelijk de context geweest zijn van deze vondsten. De voorgestelde datering op basis van de munt van Marcus
Aurelius moet worden verworpen. Tenslotte kan door het feit dat de context niet werd teruggevonden niet gesproken
worden over een “favissa”. Wat wel vaststaat is dat de meeste voorwerpen van de vondst zijn onder te brengen in 
enkele zeer coherente vondstreeksen. Door dit feit en door het uitzonderlijk karakter van de voorwerpen, kunnen wij de
authenticiteit van de herkomst, met een grote graad van zekerheid aanvaarden. Concreet gaat het in de eerste plaats om
de terracottastatuetten, de massaal gevonden bekers, het glaswerk en de bronzen spiegels. Deze voorwerpen kunnen een
idee geven van de gebruiksduur van het hypothetisch gebouw waarin zij werden verzameld en gebruikt. Ook bij de terra
sigillata valt een aantal gelijksoortige reeksen op van vaak goed bewaarde kommen Drag. 27 en 36.
GLAS
Fles Isings 50: Vierkante fles (Isings 1957, 63-67: midden eerste eeuw n.C. tot eerste helft vierde eeuw). Datering
40-350 n.C. Tien exemplaren, waarvan de belangrijkste: VA 219; VA 220.
Kom ISINGS 44a: Diepe kom met buisvormige rand (Isings 1957, 59-60: gedateerd van 40-100 n.C). Twee 
exemplaren: VA 222 inv. 4992; VA 221.
Kom ISINGS 44b: Brede, malgeblazen kom met buisvormige rand. Gedateerd van het midden van de eerste eeuw tot de
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Antonijnse periode, maar vooral Flavisch (Isings 1957, 60: Van deze brede variëteit met diagonale ribben zijn er slechts
drie goed gedateerde exemplaren. Twee van de drie komen uit België: Orsimont, Flavisch (KMKG, Brussel); Corenne,
Antonijns grafveld (ASAN 1861/2, 45, Delmarmol). Het derde is afkomstig van Remagen, graf 73, Flavisch (Funck, BJ
1912, 265)): VA 223.
Kruik ISINGS 52c: Bolle kruik met eivormig lichaam. Eerste eeuw (Isings 1957, 71): VA 218.
Kom ISINGS 67 c: Bolle kom met verticale boord en geribd lichaam. Datering 90-210 n.C. (Isings 1957, 88: Eind
eerste en tweede, mogelijk begin derde eeuw); VA 224. Rand, voet en wandfragmenten.
Kom ISINGS 67 b of 67c: Bolle of eivormige kom met verticale boord. Isings 67b: midden eerste tot begin derde eeuw.
Isings 67 c: Eind eerste en tweede, mogelijk begin derde eeuw (Isings 1957, 87-88). Algemene datering 50-210 n.C.: 
VA 225.
Kom ISINGS 81: Halfbolvormige kom op standring. Eerste tot derde eeuw (Isings 1957, 97): VA 217.
Reliëfbeker. Bewaarplaats niet gekend. De beschrijving steunt op het archief van P. Despriet: VA 230/1.
“Wandfragment van reliëfbeker. Onder een horizontale band staat in een medaillon, een moeilijk te herkennen
voorstelling van Venus Anadyomene. Lichtgroen, doorzichtig, zeer onzuiver glas met luchtbellen.”
BRONZEN STATUETTEN:
Bronzen ever: Archeologie 1968, 17-18 (P. Despriet): in de opsomming vermeldt Despriet ook “Jupiter Dolichenus”; 
PPGM 19, 1974, 42 Afb.7 (P. Despriet); Archeologie 1969, 15-16 Pl.Ic (P. Despriet)).
FIBULAE
Riha 1.7 (Datering 100-200: Almgren 1923, 106; Böhme 15 nt.59; Riha 1979, 61-62): VA 240; VA 255.
Riha 7.1.1 (Datering 117-180: Riha 1979, 179 type 7.1.1; Böhme type 18, nt.109): VA 239.
Riha 7.25 (Datering 100-200: Riha 1994, 172): VA 237.
Beugelfibula. Voetknop in de vorm van een slangenkop. Knopvormige scheiding tussen beugel en voet en tussen de 
voet en de voetknop. Mogelijk resten van wit email in één oog van de slang. Onderste helft met de beugel en de voet:
VA 238.
BRONZEN SPIEGELS
Lloyd Morgan K: Vlakke handspiegel met doorboorde rand; Roth-Rubi: handspiegel met gaten. Voorbeelden van 
gatenspiegels zijn gekend van het begin van de eerste eeuw n.C. tot de tweede helft van de vierde eeuw. Uit de studie
van Roth-Rubi is gebleken dat de doorboring bij de eerste-eeuwse exemplaren zeer dicht tegen de rand werden 
uitgeklopt. Op de tweede-eeuwse exemplaren staat de gatenring meer naar binnen. Voor de Harelbeekse exemplaren is
daarom een datering in de tweede eeuw gerechtvaardigd (Roth-Rubi 1974, 31-35; Lloyd Morgan 1981, 41). Twee 
exemplaren: VA 229 (Roth-Rubi 1974, 34 fig.10, 35: Afbeelding van de spiegel VA 229. Foutieve datering van de
context van Harelbeke tussen 110 en 155 n.C. die steunt op de door Despriet voorgestelde datering, in Despriet 1973,
55: “De datum van ingraving van al dit materiaal ligt dus wellicht rond het midden van de tweede eeuw”); VA 230/2.
Lloyd Morgan Xa: Spiegel met reliëfrand of "Corstopitum" type. Deze spiegels hebben een handgreep achteraan, een
convexe voorzijde en aan de keerzijde een laag convex gegoten boord, gescheiden van de rest van het veld door 1 of
meer concentrische cirkels. Zij zijn hoofdzakelijk derde-eeuws. Vermoedelijke productieplaats, af te leiden uit de
vondstspreiding van het type, is Nijmegen (Lloyd Morgan 1981, 95 fig. 8a.): VA 232.
Vlakke ronde onversierde spiegel: VA 231; VA 234.
Trapeziumvormige spiegel met afgeronde hoeken. Rechthoekige spiegels worden vermeld bij Lloyd Morgan 1981, 3 
Groep A. Zij behoren tot de eerste eeuw. Bij de opgesomde voorbeelden horen geen trapeziumvormige spiegels: VA 
236.
Fragmenten van spiegels: VA 233; VA 235.
Spiegelhandvat: Lloyd Morgan 1981, type Nb: Lusvormig handvat: H14 .
ANDERE BRONZEN VOORWERPEN:
VA 254 Bronsfragment met een breukvlak links en rechts. Hoogte 1,3 cm. Breedte 2 cm. Bovenaan een vlak,
onversierd en halfcirkelvormig uitsteeksel. Onderaan een uitgehamerde gewelfde boog met gearceerde rand. De 
overgang tussen het vlakke en gewelfde deel werd eveneens met arcering versierd. Masker, helm, gordelbeslag ?
VA Speld, voor de helft bewaard. Onderaan natuurlijk afgevlakt, bovenaan een breukvlak. Groene patina. Dikte 1 mm.
Breedte 2 mm. Lengte 8 cm. De speld bestaat uit een plat, bandvormig stuk metaal dat in regelmatig zig-zagpatroon
werd geplooid.
VA 252 Twee niet aan elkaar passende fragmenten bronsblik. De voorzijde is gepolijst. Groene patina. Dikte van de
plaat: 0,2 cm. De maximale lengte van de fragmenten bedraagt 3,3 en 2,5 cm. Op het grootste deel van het oppervlak
zijn op regelmatige afstand kleine knobbels uitgestulpt.
VA 251 Bronsblikfragment. De dikte bedraagt 0,3 cm. Lengte 3,4 cm. Gepolijst aan één zijde.
ANDERE METALEN:
VA 260/2 biconisch loden gewicht met een ijzeren oog.
VERSIERDE TERRA SIGILLATA (Met dank aan H. Thoen voor de gewaardeerde raadgevingen):
Drag. 30 (Vanderhoeven 1984, 31 en commentaar bij Pl.15: geproduceerd tot rond 180 n.C.; Hartley 1969 241: eerste 
en tweede eeuw). Eén exemplaar: VA 256 met rolstempelversiering (Oswald en Pryce Pl. LXXV, nr. 8).
Drag. 37 (Vanderhoeven 1984, 31 en commentaar bij Pl. 16: komt voor van het einde van de regeerperiode van Nero tot
eind tweede eeuw en loopt nog door in de derde eeuw; Hartley 1969, 241: verschijnt rond 70 en blijft in gebruik tot in 
de derde eeuw). Zes exemplaren waaronder: VA 258. Atelier van ATTIANVS (Productieperiode van ATTIANVS 
120-140/5 (Stanfield en Simpson, 210); VA 257. Atelier van CINNAMVS. (Productieperiode van CINNAMVS
135-170 n.C. (Stanfield en Simpson, 310). Eierlijst Rogers B 144 (= Stanfield en Simpson, 305, Pl. 156 nr. 3 , fig. 46,2
(AVENTINVS), fig.47,7 (CINNAMVS); Brittania 1972, 34-35 en 49-50 (Hartley): gedateerd tussen 150 en 170); VA 
259. Atelier van X-5 (Stanfield en Simpson, 183-185: gedateerd rond 125-145).
Besluit: eerste en tweede eeuw, met de nadruk op de periode tussen 120 en 170 n.C.

ONVERSIERDE TERRA SIGILLATA:
Drag. 15/17 (Vanderhoeven 1984, 31: van Tiberius tot Trajanus; Hartley, 243: eerste eeuw). Eén exemplaar: VA 315.
Drag. 18 (Vanderhoeven 1984: van Claudius tot Vespasianus; Hartley, 243-245: pre-Flavisch en Flavisch). Eén
exemplaar: VA 308 met stempel “LOGIRNI” (Oswald Stamps, 166: LOGIRNVS uit La Graufesenque en Montans,
Flavisch).
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Drag.18/31 (Vanderhoeven 1984, commentaar bij Pl.18: komt voor vanaf de Flavische periode en wordt het meest 
voorkomende bord in de tweede eeuw; Hartley 1969, 245: typisch voor de eerste helft van de tweede eeuw). Veertien 
exemplaren waaronder: VA 309/1. Stempel "OFLIC.S...". Dit is de stempel van de pottenbakkers LICINVS en 
SEVERVS, die ook voorkomt op een bord Drag.18 uit Bavai (Oswald Stamps, 165: LICINVS en SEVERVS uit
Lezoux (?)); VA 309/2. Stempel HABILIS.M (Oswald Stamps, 139: HABILIS uit Lezoux: Hadrian-Antonine).
Drag.18/31 of Drag.31. Twee exemplaren waaronder: VA 313. Stempel MA... en grafito MINI.
Drag.31 (Vanderhoeven 1984, commentaar bij Pl.18: vanaf de tweede helft van de tweede eeuw en het begin van de
derde eeuw vervangt het bord Drag.31 geleidelijk de vorm Drag. 18/31 ; Hartley 1969, 245: verschijnen vanaf het 
midden van de tweede eeuw, maar karakteristiek voor de laat-Antonijnse periode). Twee exemplaren.
Drag. 27 (Vanderhoeven 1984, commentaar bij Pl.19: van Claudius tot midden tweede eeuw. Deze datering kan verder
verfijnd worden door vormkenmerken zoals de groeven op de wand en standring en de vorm van de lip; Hartley 1969,
246: eerste eeuw tot midden tweede eeuw). Vaak sterke sleet door intens gebruik. Zeven exemplaren waaronder: VA 
262. Niet geïdentificeerde stempel. De afwezigheid van een groef op de buitenzijde van de standring en het semi-rond
profiel van de lip duiden op een Flavische datering (Vanderhoeven 1984, commentaar bij Pl. 19); VA 263 /1. idem; VA
264. De afwezigheid van een groef aan de binnenzijde ter hoogte van de lip duidt op een datering rond het midden van
de tweede eeuw (Vanderhoeven 1984, commentaar bij Pl.19).
Drag. 36 (Vanderhoeven 1984, 31: Flavisch tot eind tweede eeuw; Hartley 1969, 246: komt voor in de ganse periode, 
maar op het einde van de tweede eeuw is Drag.36 couranter dan Drag.35. Moeilijk dateerbaar. Zelden gestempeld).
Vaak sterke sleet door intens gebruik. Zeven exemplaren waaronder: VA 273. De algemene vorm is verwant aan de 
vorm Lucowici Te uit Rheinzabern (Oswald en Pryce, Pl.LIII, nr. 14), maar de rand is gevormd zoals Ludowici Tq',
eveneens uit Rheinzabern (Oswald en Pryce, Pl. LXIX, nr. 2); VA 284. Rand- en wandprofiel en de groeven aan de
binnenzijde zijn vergelijkbaar met een exemplaar uit Trier (Oswald en Pryce, Pl.LIII nr. 12: Trajanus-Hadrianus; Fölzer
E., Römische Keramik in Trier. Die Bilderschüsseln der ostgallischen Sigillata Manufakturen. Bonn 1913, Pl.XI.2).
Drag. 33 (Vanderhoeven 1984, commentaar bij Pl.20: de vorm komt vooral voor van het midden van de eerste eeuw tot
het einde van de tweede eeuw, maar leeft door in de derde een vierde eeuw; Gose 1950, 11). Acht exemplaren
waaronder: VA 275. De hellingsgraad en de positie van de groef op de buitenwand gelijkt op een exemplaar uit
Silchester afkomstig van Lezoux uit het midden van de tweede eeuw (Gose 1950, nr. 77; Oswald en Pryce, Taf LI,1).
Walters 79/80 (midden tweede eeuw en derde kwart tweede eeuw): VA 322 Fragment van bodem en wand. De
diameter van de standring bedraagt 6,1 cm. De maximale diameter is 11,4.
Drag. 45 (Vanderhoeven 1984, 32: van Antoninus Pius tot de eerste helft van de derde eeuw; Oswald en Pryce,
168-169; Hartley 1969 248: verschijnt voor het eerst rond het einde van de tweede eeuw). Eén exemplaar: VA 300.
Curle 21 (Oswald en Pryce, 166-167 Pl. XXXIII nrs. 1-4; Gose 1950, nr. 147: midden tweede eeuw; Vanderhoeven 
1984, 31: tweede helft tweede eeuw). Eén exemplaar: VA 306.
Curle 11 (Vanderhoeven 1984, commentaar bij Pl.21: Flavische periode en Trajanus. De overgang van Ritt.12 naar 
Curle 11 begint in de Flavische periode en duurt tot in de eerste helft van de tweede eeuw; Hartley 1969, 246-247: 
Flavisch tot einde Hadrianus). Eén exemplaar: VA 304 (Oswald en Pryce, LXXI nr. 15: Domitianus-Hadrianus). De
deklaag is aan de binnenzijde sterk afgesleten door intens gebruik.
Drag. 38 (Vanderhoeven 1984, 31 en commentaar bij Pl. 21: in gebruik in de tweede eeuw, voornamelijk in de tweede
helft. Loopt voort in de eerste helft van de derde eeuw; Hartley 1969, 247: typisch voor de tweede helft van de tweede 
eeuw en de derde eeuw). Drie exemplaren waaronder: VA 302. De kraag is hoog aangezet op de wand, zoals bij een
exemplaar uit Heiligenberg (Oswald en Pryce, 164-165 Pl. LXII nr. 8: gestempeld SECVNDINVS FI, periode 
Hadrianus-Antoninus Pius). Sterke sleet door intens gebruik.

De fibulae horen thuis in de tweede eeuw. De vlakke handspiegel met doorboorde rand dateert uit de tweede eeuw en
de spiegel met reliëfrand of "Corstopitum" type komt voornamelijk voor in de derde eeuw. Het glas werk vangt reeds
aan in de eerste eeuw. De vormen Isings 44a en Isings 52c horen thuis in de eerste eeuw. Isings 44b is typisch Flavisch,
maar loopt door tot de Antonijnse periode. De andere vormen lopen door tot in de derde eeuw of vierde eeuw. Ook de 
datering van de terra sigillata beslaat een ruime periode. Drag.15/17 en Drag.18 zijn typisch eerste-eeuwse vormen, 
waarvan Drag. 18 vooral Flavisch. Er werd slechts één exemplaar van deze vormen gevonden. Van de kom Drag. 27,
werden zowel Flavische uitvoeringen herkend, als exemplaren uit de eerste helft van de tweede eeuw. Uit dezelfde 
periode dateert de vorm Curle 11. De nadruk ligt op de tweede-eeuwse vormen met het overvloedig voorkomen van de
vorm Drag. 18/31. Verschillende kommen Drag. 36 hebben kenmerken die verwijzen naar de gevorderde tweede eeuw.
Uit de tweede helft van de tweede eeuw dateren de vormen Walters 79/80 en Curle 21 en Drag. 38. Daarnaast komen 
ook vormen voor die typisch zijn voor de late tweede eeuw: Drag. 31 en Drag. 45. Zoals de vorm Drag. 38 kunnen ook
deze vormen doorlopen tot in de derde eeuw. Algemene datering op basis van alle vondstcategorieën: Flavisch tot begin
derde eeuw.

Interpretatie: Serie 16 wordt gedateerd tussen 90 en 110 n.C. Series 333 en 342 verschijnen pas rond 180 n.C. en lopen
door tot 220 n.C. Andere algemener gedateerde series kunnen vanaf 70 n.C. aanvangen of kunnen doorlopen tot 250 
n.C. De datering van de series stemt overeen met die van de andere vondstcategorieën uit de context.

Serie 16. Datering met iconografie: 90-110 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 3197 (16),
petrografische analyse 132 (16).

Cat. nr. 132 (16). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: vooraan ontbreken 
kleine fragmenten van de linkerschouder, de rechterheup en de linkerpols. Samengesteld uit 18 
fragmenten, deels recente breuken. Zwarte spikkels op het oppervlak. Hoogte: 16,3 cm. Bewaarplaats: 
Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/104 (VB 99). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Gegladde 
naad. Door verwering van het oppervlak zijn de gladdingssporen slechts vaag zichtbaar. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, 
mat. Bibliografie: Despriet 1973, 21-22 nr. 95.

140



Serie 26. Datering met iconografie: 100/150-170 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Yzeure Saint-Bonnet: statuette 
3004 (26), 3005 (26), 3006 (26), 3007 (26) en 5026 (26); petrografische analyse 89 (26), 90 (26), 91 (26), 92 (26), 97 (26), 104
(26), 5026 (26) en 1158 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3003 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary: 
statuette 3001 (26).

Cat. nr. 88 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bijna volledig bewaard.
Samengesteld uit een 20-tal fragmenten. Een deel van de haarkrans en de achterzijde van de linkerpols 
ontbreken. Beschadigde kuiten. Hoogte: 23 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5014 
(VB74). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Apart gevormd bolvormig voetstuk. Grote gegraveerde ogen met centrale pupil. Fijne naad. Rond luchtgat
van 3,5 mm achter de linkerpols. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 23 nr. 100 en 22 fig. 5; Despriet
1975 (Harelbeke), 209 fig. 9 tweede van links; Ooghe et al. 1979, fig. 31 tweede van links.

Cat. nr. 93 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van de 
rechterarm en de schouder. Hoogte: 5 cm. Breedte: 3,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/58 (VB 90). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 21 nr. 86.

Cat. nr. 94 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van de rug 
tot aan de knieën. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/56 (VB 87). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Rond 
luchtgat van 3,5 mm achter de linkerpols. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 
YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 20 nr. 83.

Cat. nr. 97 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: van de voorzijde is de 
linkerhelft bewaard van de schouders tot aan de knieën. Achteraan blijft alleen een fragment van de 
linkerdij en het kleed over. De hoogte van het keerzijdefragment bedraagt 4,2 cm. Hoogte: 9,8 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/53 (VB 84). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De binnenruimte is volledig hol. Het 
aandrukken in de mal liet twee verticale, parallelle vingersporen na die het volledige oppervlak beslaan. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 23 nr. 102.

Cat. nr. 102 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde met de 
linkerbil en -dij. Het luchtgat is zichtbaar in het breukvlak op de scheiding tussen bil en dij. Hoogte: 3,35 
cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/69 (VB 175). Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 
2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 163: foutief geïdentificeerd als een fragment van 
een paard.

Cat. nr. 105 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de romp
van de pubis tot onder de borsten. Hoogte: 5,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/13 (VB 30). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Despriet 1973, 16 nr. 30.

Serie 27. Datering met iconografie: 100/165-180 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 95 (27). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van het 
hoofd. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/59 (VB 91). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 21 nr. 87.
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Cat. nr. 98 (27). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de hals 
tot halfweg de onderbenen. Samengesteld uit 3 fragmenten. De gestrekte linkerarm is afgebroken. Hoogte: 
12,9 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/46 (VB 77). Verzameling: P. Despriet,
Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Volledig hol. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 75.

Cat. nr. 99 (27). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de hals 
tot onder de borst. Samengesteld uit 3 fragmenten. Hoogte: 3,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/48 (VB79). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 20 nr. 77.

Serie 28. Datering met iconografie: 100-180 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Yzeure Saint-Bonnet: statuette 3024
(28) en 5079 (28), petrografische analyse 127 (28).

Cat. nr. 127  (28). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde bewaard 
van het hoofd tot onder de borst en de gestrekte linkerarm. Een stuk van het voorhoofd en het rechteroog 
ontbreken. Samengesteld uit 6 fragmenten. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/45 (VB 76). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. De binnenzijde is volledig hol tot ver in de armen. De holte 
van het hoofd is diep ingedrukt. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 74.

Serie 926. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 96 (926). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de hals 
tot aan de voeten. Keerzijde van de rug en het linkerbovenbeen. Samengesteld uit 8 fragmenten. De hoogte
van het bewaarde deel van de keerzijde bedraagt 9,1 cm. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/108-109 (VB 75 en 88). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Volledig hol van het hoofd tot ver in de onderbenen. 
Ter hoogte van de benen is de binnenruimte breed en vlak opgengewerkt. Luchtgat achter de linkerpols. 
Bij het boren van het luchtgat werd de tegenoverliggende rechterzijde aan de binnenkant uitgehold. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 23 nr. 101 en 20 nr. 84: voor- en keerzijde werden als twee
aparte beeldjes beschreven; Schauerte 1985, 142 Nr. 94.

Cat. nr. 106 (926). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de 
onderbuik. Samengesteld uit twee fragmenten. Hoogte: 2,5 cm. Breedte: 3,6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk 
SMOS. Inventarisnummer: 4314/61 (VB 93). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Volgens Despriet 1973 oppervlak met rode sporen. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 21 nr. 89: resten van 
rode verf..

Serie 925. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 129 (925). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard van de hals 
tot onder de knieën. De rechterarm en de achterzijde van de linkerarm en van de schouders ontbreken. 
Samengesteld uit 18 fragmenten. Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/54 (VB 85). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Fijne naad. De binnenzijde is volledig hol tot aan de onderbenen. Zelfs een deel van het kleed en
de armen is in deze holte opgenomen. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 23 nr. 103: foutieve 
beschrijving van de bewaarde delen..

Serie 924. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 128 (924). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: keerzijde bewaard 
van de hals tot aan de rechterkuit. Linkerarm, kleed en linkerbeen ontbreken. Samengesteld uit 4 
fragmenten. Het is niet uitgesloten dat de onderzijde met de benen en de bovenzijde met de rug en de 
schouders tot twee verschillende beeldjes behoren. De onderste helft komt volledig overeen met cat. nr. 
129. Voor de bovenste helft werd geen parallel met exacte overeenkomst gevonden. Hoogte: 15,7  cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/55 (VB 86). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. De holte aan de binnenzijde is 
breed open en extra ingedrukt ter hoogte van de rechterschouder. De lokken op de rechterschouder en het 
bovendeel van de ruggengraat werden geretoucheerd. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: licht schurend, mat. Bibliografie: Despriet 
1973, 20 nr. 82: het rechteronderbeen hebben wij toegevoegd zodat de totale hoogte niet 12,7 cm, maar 
15,7 cm bedraagt..
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Serie 30. Datering met iconografie: 130-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië en afwijkend procédé. Atelier: Xanten Am 
Krimhildstrasse: maldeel 3151 (30); Köln am Rudolfplatz: statuette 3201 (30), 3202 (30) en 3203 (30), petrografische analyse 
131 (30).

Cat. nr. 138 (30). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de 
linkeronderarm en de hand. Achterzijde van het kleed, de heup en de rechterdij. Samengesteld uit 3 
fragmenten. Niet correct gelijmd: het kleed verloopt te schuin tegenover de as van de benen. Hoogte: 5,3 
cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/20 (VB 47). Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. De binnenholte vertoont parallelle verticale vingersporen. Productieregio: Oost-Gallië en 
afwijkend procédé. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 17 nr. 47.

Serie 32. Datering met iconografie: 125-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 57 (32). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de benen
en het kleed en achterzijde van de onderbenen. Samengesteld uit drie fragmenten. Hoogte: 8,2 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/51 (VB 49 en 82). Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat. Bibliografie: Despriet 1973, 17 nr. 49 en 20 nr. 80: voor- en keerzijde werden hier als aparte beeldjes
beschreven.

Serie 35. Datering met iconografie: 70-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 16 (35). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard van onder de 
borst tot boven de voeten. Samengesteld uit twee fragmenten. Hoogte: 9,45 cm. Bewaarplaats: Kortrijk 
SMOS. Inventarisnummer: VB 17. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Rond luchtgat met een diameter van 5 mm achter de linkerpols. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: geelwit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: 
Despriet 1973, 14 nr. 17; De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 27 onderste rij, links.

Cat. nr. 17 (35). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard van het 
voetstuk tot aan de borst. Samengesteld uit twee fragmenten. De voorzijde van de onderbenen is 
beschadigd. Hoogte: 12,85 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5000 (VB 13). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd bolvormig voetstuk. Fijne naad. Rond luchtgat met een diameter van 5 mm achter de linkerpols. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 14 nr. 13: Volgens deze beschrijving duidt een goed 
zichtbare lijn de scheiding aan van de gebruikte vormen. De naad is echter, in tegendeel, mooi weggewerkt
en nauwelijks zichtbaar.

Serie 44. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 4 (44), 9 (44) en 825 (44).

Cat. nr. 1 (44). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: het hoofd, de basis en de
voorzijde van de onderbenen en het kleed ontbreken. Samengesteld uit 11 fragmenten. Recente breuken. 
Hoogte: 15,4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/4 (VB 20). Verzameling: P. 
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. De binnenzijde 
kenmerkt zich door de vrijwel massieve onderbenen, de smalle doorgang van de hals en een diepere 
vingerindruk ter hoogte van het achterhoofd. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: oranje sporen op de 
rug zijn mogelijk overblijfselen van beschildering. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
blinkend. Bibliografie: Despriet 1973,15 nr. 20: Volgens deze beschrijving ontbreken het gelaat, de 
rechterhand en de onderste helft vanaf de knieën. De totale hoogte bedraagt zo 11,8 cm. De achterkant van
de onderbenen hebben wij nog kunnen toevoegen, zodat de totale hoogte nu 15,4 cm bedraagt; De 
Meulemeester et al. 1984, 43-5 fig. 27 onderste rij, tweede van links.

Cat. nr. 3 (44). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van romp en 
rechterbovenbeen, samengesteld uit drie fragmenten. Hoogte: 9,3 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/5 (VB 21). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Gegraveerde navel. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 
1973,15 nr. 21.

Cat. nr. 4 (44). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: keerzijde van de hals tot
aan de knieën. Hoogte: 10,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/96 (VB 32). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973,16 nr. 32.
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Cat. nr. 9 (44). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: uit drie fragmenten 
samengesteld, beschadigd aan de rechterelleboog. Hoogte: 19 cm. Bewaarplaats: Harelbeke SM. 
Inventarisnummer: VB 1. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Fijne naad. Rond luchtgat van 5 mm achter de
linkerpols. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: zacht
(Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 13 nr. 1; Despriet 1974 (Harelbeke), 41 Afb. 4 ; 
Despriet 1975 (Harelbeke), 209 fig. 9 rechts; Ooghe et al. 1979, fig. 30,4 en fig. 34.

Cat. nr. 10 (44). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van de 
voorzijde van het kleed. Hoogte: 3,85 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Massief. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Despriet 1973, 48 nr. 184.

Cat. nr. 11 (44). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde met benen en
kleed en achterzijde met alleen de onderbenen en een fragment van het kleed. Samengesteld uit twee 
fragmenten. Hoogte: 6,6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/26 (VB 23 en VB 
54). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne 
naad. Hol boven de knieën. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 15 nr. 23 en 18 nr. 54 : als twee 
afzonderlijke beeldjes beschreven. Op basis van de vorm en de kleipasta konden beide delen terug worden
samengevoegd.

Cat. nr. 34 (44). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van aan de 
hals tot de knieën. De rechterbovenarm is afgebroken. Hoogte: 7,85 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/9 (VB 26). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 15 nr. 26.

Cat. nr. 1107 (44). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard van de buik
tot de voeten. Hoogtemaat afgeleid van de foto in De Meulemeester et al. 1984. Hoogte: 10,85 cm. 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: De Meulemeester et al.
1984, 43-45 fig. 27 onderste rij, tweede van rechts. Foto: De Meulemeester et al. 1984.

Serie 45. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary: 
petrografische analyse 14 (45); Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 758 (45).

Cat. nr. 5 (45). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: keerzijde van de nek tot 
aan de heup. Hoogte: 5,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/15 (VB 33). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: oppervlak met oranje vlek onderaan de rug. Hardheid: matig hard
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 16 nr. 33.

Cat. nr. 14 (45). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bovenste helft 
samengesteld uit twee fragmenten. Hoogte: 6,6 cm. Bewaarplaats: privéverzameling Timperman, 
Kortrijk. Inventarisnummer: VB 39. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/3). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 17 nr. 39; De Meulemeester et al. 1984, 
43-45 fig. 27 bovenste rij, links.

Cat. nr. 38 (45). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: het voetstuk en de 
voeten ontbreken. Maten berekend uit de foto in Despriet 1973. Hoogte: 15,95 cm. Breedte: 5,5 cm. 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: Despriet 1973, 12 fig. 4
tweede van links: op deze foto werden hals en schouder aan de linkerzijde te diep uitgeknipt. Foto: 
Despriet 1973.
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Cat. nr. 58 (45). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: benen, kleed en de 
aanzet van het voetstuk. Hoogte: 7,55 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/8 (VB
25). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd bolvormig voetstuk. Fijne naad. Hol van boven de knieën. De vage detailering duidt op het 
gebruik van een vermoeide mal. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 15 nr. 25.

Cat. nr. 758 (45). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde bewaard van
de schouders tot onder de voeten, samengesteld uit 5 fragmenten. Keerzijde bewaard van het hoofd tot 
onder de schouders. Hoogte: 16,2 cm. Bewaarplaats: privéverzameling, Moorsele. Inventarisnummer: 
HAR 1972/13. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Borsten knopvormig gemodeleerd. Fijne naad. De binnenruimte is in 
te delen in een grote holte ter hoogte van de buik en de bovenbenen en een buisvormige overgang ter 
hoogte van de borst. De borst en het achterhoofd werden apart aangedrukt. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: De Leiegouw 15, 1973, 256-258 fig. 7 (P. Despriet): afgebeeld zonder 
hoofd; Despriet 1973, 22 nr. 99.

Cat. nr. 793 (45). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: maten berekend uit de
schaal van de foto in Despriet 1973. Hoogte: 16,2 cm. Breedte: 5,5 cm. Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: Despriet 1973, 12 fig. 4 links. Foto: Despriet 
1973.

Serie 46. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 18 (46), 20 (46) en 22 (46).

Cat. nr. 18 (46). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: hoofd en rechterarm 
ontbreken aan de voorzijde. Van de keerzijde zijn het kleed en de voeten bewaard gebleven. Samengesteld
uit 6 fragmenten. Hoogte: 16,7 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer:  4999 (VB 12). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd bolvormig voetstuk met dubbel geprofileerde onderrand. Fijne naad. Hol van onder de knieën tot
in de buik en opnieuw ter hoogte van de borst. Op de keerzijde is de onderste gebogen plooi van het kleed
vervormd door het vastdrukken van de statuette op het voetstuk. Dit toont aan dat de beeldjes nog niet 
lederhard waren bij de montage. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10
YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 14 nr. 12: Volgens
deze beschrijving is de volledige rugzijde verdwenen. Dit is onjuist.

Cat. nr. 19 (46). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: onderzijde van de benen
en het kleed. De linkerzijkant van het kleed is bovenaan afgebroken. Hoogte: 5,2 cm. Bewaarplaats: 
Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/14 (VB 31). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Massief. De keerzijde vertoont een moulagefout
onderaan de benen. De klei werd onvolledig in de mal gedrukt ter hoogte van de kuiten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Despriet 1973, 16 nr. 31: enkele stukken vulkanisch materiaal zouden zich volgens deze 
beschrijving in de kleipasta bevinden. Deze bemerking is ongefundeerd.

Cat. nr. 20 (46). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: van de voorzijde 
ontbreekt het hoofd en de borst. De rechterelleboog is afgebroken. Samengesteld uit 9 fragmenten. 
Recente breuken aan het voetstuk. Hoogte: 19,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/105 (VB 6). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Fijne naad. Rond luchtgat van 4 mm achter de linkerpols. 
Aan de binnenzijde een smalle buisvormige holte vanaf het hoofd tot in de buik. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 13 nr. 6.

Cat. nr. 21 (46). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard van de 
schouders tot de voeten. De bovenzijde van het kleed en de rechterdij ontbreken. Samengesteld uit 5 
fragmenten. Hoogte: 12,85 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/99 (VB 10). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad.
Het luchtgat is nog gedeeltelijk zichtbaar op het breukvlak naast de linkerdij. Hol van boven de knieën. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 14 nr. 10; De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 27 onderste
rij, links.

Serie 37. Datering met iconografie: 100-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary
of La Forêt: statuette 3037 (37), maldeel 3035 (37) en 3036 (37), epigrafie (coroplast) 3036 (37).

Cat. nr. 36 (37). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: vrijwel volledig. Kleine
fragmenten uit het voetstuk ontbreken. Maten berekend uit de foto in Despriet 1975. Hoogte: 18,5 cm. 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: Despriet 1975 
(Harelbeke), 209 fig. 9 tweede van rechts; Ooghe et al. 1979, fig. 30 tweede van rechts. Foto: Ooghe et al.
1979.
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Serie 39. Datering met iconografie: 100-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary:
petrografische analyse 59 (39); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3041 (39), maldeel 3039 (39) en 3040 
(39); Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 15 (39); Allier: chemische analyse 3043 (39).

Cat. nr. 15 (39). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: hoofd en basis zijn 
verdwenen. Samengesteld uit 3 fragmenten. Recente breuken. Hoogte: 13,45 cm. Bewaarplaats: 
Harelbeke SM. Inventarisnummer: VB 8. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Vervormd luchtgat met 
diameter tussen 4 en 5 mm. Vage mal. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht tot dof geeloranje 
(Munsell 10 YR 7,5/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet
1973, 14 nr. 8, 12 fig. 4 rechts.

Cat. nr. 59 (39). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de benen
en het kleed. Hoogte: 6,75 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/6 (VB 22). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd bolvormig voetstuk. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje 
(Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 
1973, 15 nr. 22: het inventarisnummer en de maat zijn juist, maar de beschrijving van de 
bewaringstoestand is onjuist.

Serie 40. Datering met iconografie: 100-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary:
statuette 3248 (40).

Cat. nr. 12 (40). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: romp en een deel van de
armen en bovenbenen. De achterzijde van de rechterbovenarm ontbreekt. Hoogte: 7,8 cm. Bewaarplaats: 
Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/97 (VB 18). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Het luchtgat is
nog gedeeltelijk zichtbaar op het breukvlak tussen de linkerbil en de linkerpols. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Despriet 1973, 15 nr. 18; De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 27 bovenste rij, midden.

Cat. nr. 13 (40). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard van de hals tot
halverwege de onderbenen, met uitzondering van een rugfragment en de keerzijde van het kleed. 
Samengesteld uit 11 fragmenten. Hoogte: 13,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/101 (VB 19). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Brede holte ter hoogte van de buik tot boven de 
knieën. Rond luchtgat van 5 mm achter de linkerpols. De bovenrand van het kleed is naar voor gedrukt. 
Het is niet duidelijk of dit een kenmerk is van de mal of een moulagefout. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: 
Despriet 1973, 15 nr. 19; De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 27 onderste rij, midden: op deze foto 
ontbreekt het onderste fragment van de achterzijde.

Serie 923. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 39 (923). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd
tot aan de knieën. Maten berekend uit de foto in Despriet 1973. Hoogte: 12,1 cm. Verzameling: P. 
Despriet, Kortrijk. Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: Despriet 1973, 12 fig. 4 tweede van 
rechts. Foto: Despriet 1973.

Cat. nr. 40 (923). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde bewaard tot
onder de borst. Achterzijde bewaard tot aan de voeten. Samengesteld uit 3 fragmenten. Hoogte: 15,9 cm. 
Bewaarplaats: privéverzameling, Moorsele. Inventarisnummer: VB 7. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Fijne naad. De 
binnenruimte van de keerzijde vormt een buisvormige holte tot aan de knieën. Rond luchtgat van 4 mm 
aan de keerzijde tussen linkeronderarm en bil. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell
10 YR 8/2). Volgens Despriet 1973 oppervlak met rode sporen op de hals. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 14 nr. 7, 12 fig. 4 derde van links: vermelding van sporen 
van rode verf op de hals.

Serie 74. Datering met iconografie: 140/150-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre,
Toulon-sur-Allier of Yzeure: petrografische analyse 759 (74); Allier: chemische analyse 3073 (74).

Cat. nr. 759 (74). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: vooraan ontbreekt het
gelaat, achteraan ontbreken de kuiten en de onderzijde van het kleed. Samengesteld uit 3 fragmenten. 
Gipsrestauratie achteraan aan de onderbenen. Hoogte: 15,9 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: VB 5. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Fijne naad. Vermoedelijk volledig hol tot 
onder in de benen, gezien de ruime profieldikte. Klein rond luchtgat van 2,5 mm achter de linkerpols. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 13 nr. 5.
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Serie 78. Datering met iconografie: 140/150-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre,
Toulon-sur-Allier of Yzeure: petrografische analyse 26 (78); Allier: chemische analyse 3071 (78) en 3072 (78).

Cat. nr. 26 (78). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voetstuk en benen, 
samengesteld uit 3 fragmenten. Hoogte: 8,55 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/1 (VB 14). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Klein apart gevormd bolvormig voetstuk, iets breder dan de figuur. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat. Bibliografie: Despriet 1973, 14 nr. 14; De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 27 bovenste rij, 
tweede van links.

Serie 79. Datering met iconografie: 140/150-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ 
Lary of La Forêt: statuette 3076 (79); Forêt de Compiègne: maldeel 3077 (79).

Cat. nr. 37 (79). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: hoofd, rechterarm en 
rechterschouder zijn afgebroken. Hoogte: 12,65 cm. Bewaarplaats: privéverzameling, Moorsele. 
Inventarisnummer: VB 46. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Een opvallend accent werd aangebracht op de
pubis door een diepe V-vormige insnijding. Fijne naad. Volledig hol, vermoedelijk ook in de benen en het
kleed gezien de ruime profieldikte. Klein rond luchtgat van 2,5 mm achter de linkerpols. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Despriet 1975 (Harelbeke), 209 fig. 9 links; Ooghe et al. 1979, fig. 30 links.

Cat. nr. 1106 (79). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard van onder 
de borst tot de voeten. Hoogtemaat afgeleid van de foto in De Meulemeester et al. 1984. Hoogte: 10,3 cm.
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 27 bovenste rij 
rechts. Foto: De Meulemeester et al. 1984.

Serie 89. Datering met iconografie: 140/150-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 84 (89). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard vanaf de buik 
tot onder de voeten. Samengesteld uit 3 fragmenten. Hoogte: 9,3 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/2 (VB 15). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Verticaal gegraveerde vulva. Klein 
rond luchtgat met een diameter van 3 mm achter de linkerpols. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973,
14 nr. 15; De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 27 bovenste rij, tweede van rechts.

Serie 146. Datering met iconografie: 155/160-180/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: 
statuette en epigrafie (coroplast) 3193 (146) en 3344 (146), petrografische analyse 382 (146) en 761 (146).

Cat. nr. 382 (146). Thema: Venus. Type: met kruik. Bewaringstoestand: de voorzijde ter hoogte van de 
buik en de bovenbenen, samengesteld uit twee fragmenten. Hoogte: 5,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk 
SMOS. Inventarisnummer: 4314/84 (VB 138). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Despriet 1973, 47 nr. 180.

Serie 176. Datering met iconografie: 100-200 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: maldeel 3121 (176).

Cat. nr. 100 (176). Thema: Venus. Type: met dolfijn, uil en adelaar. Bewaringstoestand: voorzijde van de
borst en de onderarmen. Het breukvlak van de hand op de rechterschouder en de afwezigheid van 
haarvlechten verantwoorden de toeschrijving van het fragment aan het type van Venus met dolfijn, uil en 
adelaar. Hoogte: 3,2 cm. Breedte: 5,15 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/50 
(VB 81). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: oppervlak met rode sporen op de schouder en de 
binnenzijde (zie Despriet 1973). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973,
20 nr. 79: sporen van rode verf op de schouder en de binnenzijde.

Serie 932. Datering met iconografie: 75/79-220/250 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 
162 (932).

Cat. nr. 162 (932). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en patera. Bewaringstoestand: de keerzijde is
volledig bewaard. Van de voorzijde bleef alleen de onderste helft bewaard en drie fragmenten van de 
hoorn. Samengesteld uit 5 fragmenten. Hoogte: 15,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 5013 (VB 114). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. De plooien van het kleed zijn diep gegroefd. De retouche behoort met 
zekerheid tot de mal omdat de afdrukken van de luchtbelletjes uit de gipsmal ook in de groeven van de 
mantelplooien voorkomen. Kleiknobbeltjes. Breed gegladde naden. Onregelmatig aangedrukte 
binnenholte. De scheiding tussen de onderarmen en de zijleuningen van de zetel werd na de moulage 
verder uitgediept en de reeds lage rugleuning werd vanaf de bovenrand nog 1 cm lager opnieuw rechtlijnig
uitgesneden. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 26 nr. 112 en 27 fig. 8 rechts; Schauerte 1985, 
198 Nr. 313: toegeschreven aan CEN atelier; Lange 1994, 228 Serie 68 Nr. 3: toegeschreven aan Keuls 
atelier.
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Serie 267. Datering met iconografie: 125-175 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië (afwijkend procédé). Atelier: Rennes rue 
Saint-Louis: statuette 3713 (267) tot 3716 (267), 5051 (267), 5057 (267) tot 5060 (267) en 5064 (267), petrografische analyse 
5051 (267), 5057 (267) en 5064 (267); Brive-la-Gaillarde rue Marie-Rose Guillot: statuette 3456 (267), petrografische analyse
3455 (267); Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 203 (267) en 204 (267).

Cat. nr. 203 (267). Thema: Minerva. Type: staand met omhooggeplooide rechterarm. Bewaringstoestand: 
fragment van de rugzijde van het hoofd tot de knieën. Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 11,1 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/80 (VB 121). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Aan de binnenzijde zijn de hals en de 
rechterarm massief. Het hoofd is hol en het lichaam breed open vanaf de schouders tot in de benen. 
Linkerhand gegraveerd met zeer lange vingers. Productieregio: Centraal-Gallië (afwijkend procédé). 
Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Despriet 1973, 28 nr. 119 en fig. 8 links.

Cat. nr. 204 (267). Thema: Minerva. Type: staand met omhooggeplooide rechterarm. Bewaringstoestand: 
samengesteld uit 11 fragmenten. De helmbos, de onderarmen , het gelaat en fragmenten van het kleed 
ontbreken. Hoogte: 19,1 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5017 (VB 118). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand en twee omlopende horizontale 
groeven. Apart opgezette helmkam. Fijne naad. Linkerhand gegraveerd met zeer lange vingers. 
Productieregio: Centraal-Gallië (afwijkend procédé). Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 28 nr. 116.

Serie 274. Datering met iconografie: 125-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 208 
(274), 209 (274) en 1120 (274), pigment 1120 (274).

Cat. nr. 209 (274). Thema: Minerva. Type: staand met rechterarm omlaag zonder attribuut. 
Bewaringstoestand: de achterzijde is bewaard zonder hoofd en basis. Van de voorzijde blijft alleen de 
basis, het linkerbeen en het schild. Samengesteld uit 4 fragmenten. Cat nr. 386 nog toe te voegen. Fel 
verweerd oppervlak. Hoogte: 11,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5008 (VB 120).
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. Vage kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Geen gladdingssporen. Mogelijk is de afwezigheid ervan te wijten aan de verweringsgraad van
het oppervlak. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 28 nr. 118 en 27 fig. 8 midden: figuur en 
sokkel zijn verkeerd op elkaar gepast. Op deze foto staat de voorzijde van de sokkel onder de keerzijde 
van de figuur; Lange 1994, 232 Serie 76 nr. 7.

Serie 279. Datering met iconografie: 100-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette 3736 (279); Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 3734 (279; Toulon-sur-Allier Champ Lary of La 
Forêt: maldelen zonder attributen en epigrafie (coroplast) 3586 (196/197/279/305) en 3587 (196/197/279/305), statuette 3735 
(279) en 3737 (279); Saint-Pourçain-sur-Besbre, Toulon-sur-Allier of Yzeure: petrografische analyse 225 (279).

Cat. nr. 225 (279). Thema: Minerva. Type: staand met patera. Bewaringstoestand: hoofd met helmbos. 
Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5007
(VB 119). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormde helmkam. Sporen van aanhechting van de helmkam zijn op de zijkanten van de helm 
zichtbaar en in de hals. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 28 nr. 117.

Serie 333. Datering met iconografie: 180-200/250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ 
Lary: statuette 236 (333); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3838 (333).

Cat. nr. 236 (333). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: keerzijde zonder hoofd. Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 5018 (VB 103). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/2). Plaatselijk rode sporen op het oppervlak vermeld in Despriet 1973. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 25 nr. 107, fig. 6 links: vermelding van enkele sporen van 
rode verf op het oppervlak; Schauerte 1985, 334 Nr. 940 Taf. 111,4: foute datering van de context en 
vermelding van de verfsporen.

Serie 933. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 244 (933). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: linkerkant van de voorzijde van de basis met twee voeten en het onderste deel van het
kleed van de zittende godin. Hoogte: 4,4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/79 
(VB117 en180). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs
2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 27 nr. 115: geïnterpreteerd als een fragment van een 
Fortuna.
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Serie 342. Datering met iconografie: 180-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 226 (342). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: samengesteld uit 15 fragmenten. Het hoofd en fragmenten uit de linkerzijkant 
ontbreken. Het afsluitplaatje aan de onderzijde van de basis is bewaard gebleven. Sterk beschadigd 
oppervlak. Fotografische vergelijking met andere exemplaren van de serie maakt duidelijk dat het 
exemplaar slecht in elkaar is gezet bij restauratie. De tors is vooraan te laag en te breed. Hoogte: 10,4 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5016 (VB 101). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart 
gevormde afdekplaat. Fijne naad. De dunne wand varieert in dikte van 0,5 tot 1,5 mm. Vervaagd detail op
de zijnaden en aan de bovenrand van de zetel. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: icht grijs (Munsell
10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 24 nr. 105
fig 6 midden: afgebeeld zonder linkerhand. De oorzaak van de beschadigingen wordt toegeschreven aan 
landbouwwerktuigen.

Cat. nr. 227 (342). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: samengesteld uit 19 fragmenten. Het hoofd, een groot deel van de rugleuning, het 
linkerbeen, het rechteronderbeen en de rechterarm ontbreken. Het afsluitplaatje onderaan de basis is 
bewaard. Hoogte: 11,15 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/73 (VB 102). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk 
onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. De wand is zeer dun en varieert van 0,5 tot 1,5 mm. Het
afdekplaatje van het voetstuk onderaan draagt de negatieve afdruk van het ruw vezelig oppervlak waarop 
het is gevormd. Het detail van het vlechtwerk is aan de rechterzijde uitgevaagd ter hoogte van de naad. 
Een luchtgat werd geboord op de naad, in de onderste helft van de linkerzijkant. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad tot 
licht schurend. Bibliografie: Despriet 1973, 24 nr. 106, fig. 6 rechts: afgebeeld voor de restauratie van het
borstgedeelte, de rechterknie en de linkerzijleuning.

Serie 462. Datering met iconografie: 165-190/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: epigrafie (coroplast)cat. nr.
4078 (462), petrografische analyse cat. nr. 281 (462) en 755 (462).

Cat. nr. 281 (462). Thema: Cybele. Type: zittend met patera, het hoofd gesluierd. Bewaringstoestand: 
bovenste helft en linkerknie. Samengesteld uit 6 fragmenten. Verweerd oppervlak. Hoogte: 14,5 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5001 (VB125). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Onscherpe 
afdruk. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Volgens Despriet 1973 beschilderingssporen op het oppervlak (kleur niet verduidelijkt). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 28 nr. 120, fig. 7 midden: vermelding van 
verfsporen op het oppervlak; De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 25 midden; Lange 1994, 249-250 
Serie 138 Nr. 2.

Serie 479. Datering met iconografie: 90-220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 303 (479).

Cat. nr. 437 (479). Thema: Juno (?) capite velato. Type: staand zonder identificeerbare attributen. 
Bewaringstoestand: rechtervoorhoek van het voetstuk. Hoogte: 5,4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/78 (VB 116). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met licht geprofileerd boven- 
en onderrand. De bovenrand is gekarteld. Basis met gegladde randen. Bijgesneden aan de onderrand en 
ingesneden binnenhoeken. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Volgens Despriet 1973
witte deklaag. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Despriet 1973, 27 nr. 
114.

Serie 487. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 311 
(487).

Cat. nr. 311 (487). Thema: Diana. Type: grijpend naar een pijl, met boog, pijlkoker en hond. 
Bewaringstoestand: bovenste helft, samengesteld uit 7 fragmenten. De rechterarm en de linkeronderarm 
ontbreken, evenals de linkerhelft van de rug. Een breukvlak bevindt zich boven op de pijlenkoker. 
Hoogte: 11,65 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5002 (VB 124). Verzameling: P. 
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Ribbelvormig omrande ogen. Gespleten bovenlip. De vervlakking van de details in de hals kan
er op wijzen dat het hoofd apart werd opgezet en niet behoort tot het origineel ontwerp. Mogelijk apart 
gevormde diadeem en rechterarm. Breed gladgestreken naad in de hals en ter hoogte van de rechterzijkant.
Uitgevaagde details werden niet geretoucheerd. Het beeldje is binnenin breed open vanaf de hals. De hoge
hals zelf is massief. De neerhangende linkerbovenarm is hol, de onderarm is massief. Een kleiprop onder 
de oksel van de afgebroken rechterarm wijst erop dat deze apart is aangebracht of verstevigd omdat hij 
dwars op de romp stond. Een breukvlak aan de bovenkant van de pijlenkoker bewijst dat de godin met de
omhooggeplooide rechterarm een pijl uit de koker haalde. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973,
29 nr. 121, fig. 7 rechts; De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 25 rechts.
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Serie 542. Datering met iconografie: 100-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 341 (542). Thema: man met konijnen. Type: zittend. Bewaringstoestand: de gehele figuur is 
bewaard zonder hoofd en zitplatform. Breukvlakken bevinden zich op het zitvlak en onderaan de 
voetzolen. Hoogtemaat met verticale rug: 12 cm. Breedte: 6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 5003 (VB 107). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: man met romp
uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde zitplaats. Het is vanuit technisch oogpunt 
onwaarschijnlijk dat de konijnen behoren tot de mal van de voorzijde. Ook de onderarmen en de handen,
met lange gegraveerde vingers, lijken apart te zijn aangezet. Dit zou de weggedrukte plooien van het kleed
onder de onderamen verklaren. Breed gladgestreken naad. De platgedrukte kleipropjes op de rugzijde zijn
eerder vuiltjes dan afkomstig van een gipsmal. De naad volgt de zijkant van het geplooide lichaam. Langs
de bovenarmen daalt de naad af tot de heup, waar hij verder gaat over de zijkant van de dijen en de 
onderbenen. De plooien van het kleed zijn over heel dit tracé sterk uitgewist en achteraf niet 
geretoucheerd. Rond luchtgat van ongeveer 5 mm onderaan in het zitvlak. De ruimte tussen de linker 
bovenarm en de romp werd aan de achterzijde verstevigd met een kleiprop. Bovendien werd de ruimte 
tussen de onderbenen uitgediept en werd een groef getrokken ter hoogte van de onderrand van het kleed op
de zijkant van de dijen. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 26 nr. 111, fig. 7 links; De
Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 25 links; Schauerte 1987, 289-290 Nr. 751 Taf. 90,1-3.

Serie 543. Datering met iconografie: 90/100-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ 
Lary of La Forêt: maldeel en epigrafie (coroplast) 4236 (543); Asse/Harelbeke: petrografische analyse 328 (543) en 329 (543).

Cat. nr. 328 (543). Thema: doorntrekker. Type: naakt. Bewaringstoestand: samengesteld uit verschillende
fragmenten met verschillend inventarisnummer. Rechterenkel, rechterarm, linker onderarm, handen, 
voeten en het grootste deel van de achterzijde van het voetstuk ontbreken. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: 
Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 6583, 6587 en 4314/95 (VB 134). Verzameling: J. Viérin, Kortrijk. 
Productietechniek: doorntrekker met romp uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De armen en het 
linker onderbeen zijn niet geïntegreerd in de mal, het hoofd en het rechterbeen wel. Apart gevormde 
rotsvormige basis uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof 
geeloranje (Munsell 10 YR 7/2,5). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: ruw. Bibliografie: Despriet
1973, 31 nr. 122 en 128; Viérin 1987, 43, 45: foto zonder het voetstuk. Het beeldje werd door Viérin in 
1967 gevonden als oppervlaktevondst op perceel B 439 n2 .

Cat. nr. 329 (543). Thema: doorntrekker. Type: naakt. Bewaringstoestand: hand. Breedte: 2 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: VB 134. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Massieve
hand. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/2,5). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Despriet 1973, 48 nr. 184.

Cat. nr. 330 (543). Thema: doorntrekker. Type: naakt. Bewaringstoestand: fragment van de keerzijde van
de rotsvormige basis. Hoogte: 5 cm. Breedte: 5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/95 (VB 132). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: apart gevormde rotsvormige 
basis uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje. 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 31 nr. 128: volgens de beschrijving is ook de bovenste helft
van de doorntrekker bewaard onder hetzelfde inventarisnummer. Waarschijnlijk gaat het om cat. nr. 331.

Cat. nr. 331 (543). Thema: doorntrekker. Type: naakt. Bewaringstoestand: het bovenlichaam is bewaard 
met de borst, het hoofd en de bovenarmen. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Onbekend. Inventarisnummer: 
VB 132. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: grijsrood. Hardheid: 
hard. Bibliografie: Despriet 1973, 31 nr. 128, fig. 9 tweede van rechts: hoewel geen legende aanwezig is 
onder de figuren is de identificatie met inventarisnummer VB 132 vrij zeker; Ooghe et al. 1979, fig. 33 
tweede van rechts. Foto: Despriet 1973.

Serie 544. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette 4241 (544); Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 319 (544) en 325 (544).

Cat. nr. 319 (544). Thema: doorntrekker. Type: naakt. Bewaringstoestand: romp, rechterbeen, 
linkerbovenarm en basis. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5009 (VB 
127). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: doorntrekker met romp uit twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. De armen en het linkeronderbeen zijn niet geïntegreerd in de mal, het hoofd en het
rechterbeen wel. Apart gevormde rotsvormige basis uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Een rond 
luchtgat is geboord door de basis. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR
8/3). Oppervlak met buitenlaag van ongeveer 1 mm in de kleur van de kern, afpellend ter hoogte van de 
onderrand van het voetstuk. Engobe ?. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Despriet 1973, 31 nr. 123, fig. 9 links; Ooghe et al. 1979, fig. 33 links.

Cat. nr. 323 (544). Thema: doorntrekker. Type: naakt. Bewaringstoestand: basis en rechtervoet. Hoogte: 
5,6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/100 (VB129). Verzameling: P. Despriet,
Kortrijk. Productietechniek: apart gevormde rotsvormige basis uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Een klein rond luchtgat met een diameter van ca. 2 mm werd geboord door de basis, ter hoogte van het 
zitvlak. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Despriet 1973, 31 nr. 125, fig. 9 midden; Ooghe et al. 1979, fig. 33 midden.
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Cat. nr. 325 (544). Thema: doorntrekker. Type: naakt. Bewaringstoestand: voorzijde van de romp. 
Hoogte: 5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/95 (VB 133). Verzameling: P. 
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: doorntrekker met romp uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
De armen en het linkeronderbeen zijn niet geïntegreerd in de mal. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
buitenlaag van ongeveer 1 mm in de kleur van de kern. Engobe ?. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 32 nr. 129.

Serie 953. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 321 (953).

Cat. nr. 321 (953). Thema: doorntrekker. Type: naakt. Bewaringstoestand: romp met armen, bovenbenen,
het linkeronderbeen en de rechterhand. Hoogte: 8,1 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/106 (VB 130). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: 
doorntrekker met romp uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De armen en het linkeronderbeen zijn 
niet geïntegreerd in de mal, het hoofd en het rechterbeen wel. Apart gevormde rotsvormige basis uit twee
maldelen. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/3,5). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 31 nr. 126, fig. 9 tweede 
van rechts; Ooghe et al. 1979, fig. 33 tweede van rechts.

Serie 954. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 322 (954). Thema: doorntrekker. Type: naakt. Bewaringstoestand: basis en rechtervoet. Hoogte: 
6,4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/102 (VB 128). Verzameling: P. Despriet,
Kortrijk. Productietechniek: apart gevormde rotsvormige basis uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Een groot rond luchtgat met een diameter van ca. 6 mm, werd geboord door de basis, ter hoogte van het 
zitvlak van de doorntrekker. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: buitenlaag van ongeveer 1 mm in de
kleur van de kern. Engobe ?. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 
1973, 31 nr. 124, fig. 9 tweede van links; Ooghe et al. 1979, fig. 33 tweede van links.

Serie 551. Datering met iconografie: 100/150-170/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 523 (551). Groep: Cavalerist met paard. Thema: cavalerist. Type: staand naast het paard. 
Bewaringstoestand: soldaat, zonder hoofd en linkerbeen, en paard, naast elkaar op een 
gemeenschappelijke voetplaat, die alleen op de hoekpunten is bewaard en vervolledigd werd met gips. Een
ontbrekende strook aan de achterzijde van de rechterflank van het paard is aangevuld met gips, terwijl 
andere kleine ontbrekende scherven links en rechts niet werden vervolledigd. De soldaat is samengesteld 
uit 8 fragmenten, het paard uit een 35-tal fragmenten. Lengte van het paard van staart tot borst: 14 cm. 
Hoogte van de soldaat van de breuk aan de rechterknie tot de hals: 10,5 cm. Hoogte: 17 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5023 (VB 152). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek:  Man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Benen gescheiden. Apart gevormde 
linkerarm. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Apart 
gevormde rechtopstaande oren. Open muil en gegraveerd neusgat. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. 
Fijne naad. De holte van de oren werd vooraan uitgesneden. De verbinding tussen paard en soldaat wordt 
gevormd door een kleiprop op de linkerheup en de linkeronderarm van de soldaat. Lange, secundaire 
gegraveerde vingers aan de linkerhand van de man. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1970, 15, pl. I; 
Despriet 1973, 41-42 nr. 150, fig. 14 links: beschadigingen toegebracht bij het mechanisch afgraven van 
de kuil; Ooghe et al. 1979, fig. 31; Von Gonzenbach 1995, 212, 215: Calo type 2 (vermelding).

Serie 560. Datering met iconografie: 70-220/? n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 526 (560). Groep: Cavalerist met paard. Thema: cavalerist. Type: zittend op het paard met schild. 
Bewaringstoestand: paard en ruiter. Van de ruiter ontbreekt de rechterarm. Het linkerbeen en het schild 
zijn beschadigd. Van het paard ontbreken een stuk van de muil, de linkervoorpoot, de onderste helft van de
achterpoten en de voetplaat. Maten naar de beschrijving in Despriet 1973. Hoogte: 17,4 cm. Breedte: 14 
cm. Inventarisnummer: VB 151. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: ruiter en paard 
gevormd in aparte mallen. Man uit twee maldelen (?). Apart gevormd schild (?). Luchtgat aan de 
onderzijde van het paard. Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: Despriet 1970, 15 en pl. II; 
Despriet 1973, 40 nr. 148, fig. 14 rechts. Foto: Despriet 1973.

Serie 615. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 373 (615). Thema: buste van een vrouw. Type: zonder juwelen. Bewaringstoestand: fragment van
de borst, zonder de schouders. Hoogte: 5,15 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/75 (VB 109). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met 
hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormd schijfvormig
medaillon tussen borst en voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 34 nr. 134.
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Serie 639. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 371 
(639).

Cat. nr. 371 (639). Thema: buste van een vrouw. Type: zonder juwelen. Bewaringstoestand: samengesteld
uit 11 fragmenten. Het onderste deel van de borst en het bovenste deel van het voetstuk ontbreken. De 
overgang tussen de onderrand van het voetstuk en de borst is gereconstrueerd in gips. Verweerd oppervlak. 
Hoogte: 11,8 cm. Breedte: 7 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5015 (VB 110). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch (?) voetstuk. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Op de keerzijde
zijn twee ronde gaten uitgesneden links en rechts onder de schouderbladen. Ter hoogte van de ruggengraat
blijft een steunrib met afgerond profiel in reliëf. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht geeloranje 
(Munsell 10 YR 8/3). Volgens Despriet 1973 sporen van rode verf op het voetstuk. Hardheid: zacht (Mohs
2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 34 nr. 135: sporen van rode verf op de voet.

Serie 643. Datering met iconografie: 140-160 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 361 
(643).

Cat. nr. 361 (643). Thema: buste van een vrouw. Type: met halssierraad en oorbellen. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder hoofd. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5004 (VB 113).
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. De 
zijkanten zijn links en rechts opengesneden van de schouders tot aan de basis. De halsband is bij het 
gladden op de naad zorgvuldig bewaard. De bovenkant van de borstband is uitgevaagd. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Volgens Despriet 1973 sporen van rode beschildering
op het oppervlak. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 33 nr. 133, fig.
10 rechts: sporen van rode verf.

Cat. nr. 797 (643). Thema: buste van een vrouw. Type: met halssierraad en oorbellen. Bewaringstoestand: 
volledig. Bewaarplaats: onbekend. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Ribbelvormig omrande ogen. Gespleten 
bovenlip. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Ooghe et al. 1979, fig. 29. Foto: Ooghe et al. 1979.

Serie 654. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 358 (654).

Cat. nr. 358 (654). Thema: buste van een meisje. Type: zonder juwelen. Bewaringstoestand: bijna 
volledig. Een klein fragment ontbreekt bovenaan in het kapsel en rechts in de hals. Het rond schijfje tussen
voetstuk en tors is afgebroken en laat een breukvlak na. Samengesteld uit 5 fragmenten. Hoogte: 10,7 cm. 
Bewaarplaats: privéverzameling, Moorsele. Inventarisnummer: VB 108. Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en 
schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en 
voetstuk. De haren werden op het achterhoofd rond uitgescultpeerd. Ribbelvormig omrande ogen. Open 
rug versterkt met een middenrib. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 
7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 33 nr. 132, fig. 10 
links.

Serie 719. Datering met iconografie: 14-250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette.

Cat. nr. 718 (719). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
fragment van de borst. Hoogte: 4,75 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/94 (VB
146). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart
gevormde voorpoten. Vage afdruk. Luchtgat onder de linkervoorpoot. Extra ingedrukte binnenwand ter 
hoogte van de borst. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 37 nr. 141.

Cat. nr. 724 (719). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
voorpoot. Lengte Maximaal: 4,6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/94 (VB 
182). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: apart gevormde voorpoten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (licht geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 37 nr. 142: gïnterpreteerd als voorpoot van een zittende hond.

Serie 717. Datering met iconografie: 100-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Atelier 
Champ Lary: maldeel en epigrafie (coroplast) 4553 (717).

Cat. nr. 715 (717). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder de oren en de linkervoorpoot. Samengesteld uit 3 fragmenten. De breedte ter hoogte van 
de billen bedraagt 3,6 cm. De lengte van de kop, van de snuit tot het achterhoofd, bedraagt 3 cm. Hoogte 
bij horizontale standplaat: 10,7. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5010 (VB 143). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Groot rond luchtgat met een diameter van 5 
mm onder de linkervoorpoot. Geen aanduiding van tenen of achterpoten op de voetplaat. De 
rechtervoorpoot vertoont in het midden, ter hoogte van het gewricht, een kleine inkeping op de zijkant. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Despriet 1973, 37 nr. 138, 35 fig. 11 rechts; Ooghe et al. 1979, fig. 32 rechts.
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Cat. nr. 716 (717). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
de voorzijde is bewaard van de oren tot onder de hals. De keerzijde is bewaard van de oren tot aan de 
schouders en van daaruit langs een schuin breukvlak tot aan het zitvlak. Samengesteld uit 4 fragmenten. 
De lengte van de kop, van de snuit tot het achterhoofd, bedraagt 3 cm. Lengte Maximaal: 10,4 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/107 (VB 145). Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde voorpoten. De oren 
zijn geïntegreerd in de beide maldelen. Vage afdruk. De oorholte is uitgescultpteerd. Egaal opengewerkte
binnenwand met regelmatige wanddikte aan de achterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof 
geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet
1973, 37 nr. 140, fig. 11 links; Ooghe et al. 1979, fig. 32 links.

Cat. nr. 717 (717). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder voetstuk en poten. Het rechteroor is afgebroken: hoogte zonder oor 10,7 cm. De breedte 
ter hoogte van de billen bedraagt 3,7 cm. De lengte van de kop, van de snuit tot het achterhoofd, bedraagt
3,4 cm. Lengte Maximaal: 11,6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 6585 (VB 144). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Geen luchtgat onderaan, maar een brede, smalle spleet 
onder de linkervoorpoot met een lengte van 1 cm. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige 
(geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 37 nr. 139, 
fig. 11 midden; Ooghe et al. 1979, fig. 32 midden.

Serie 724. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië (afwijkend procédé). Atelier: 
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4611 (724).

Cat. nr. 720 (724). Thema: hond. Type: liggend. Bewaringstoestand: kop en oren. De lengte van de snuit 
tot het achterhoofd bedraagt 1,75 cm. Hoogte bij verticaal achterhoofd: 2,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk 
SMOS. Inventarisnummer: 4314/94 (VB 147). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Massief kopje. 
Productieregio: Centraal-Gallië (afwijkend procédé). Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 37 nr. 143.

Serie 738. Datering met iconografie: 100/150-220/275 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Asse/Harelbeke: 
petrografische analyse 543 (738), 868 (738) en 1161 (738).

Cat. nr. 543 (738). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: romp, hals en de bovenste helft van de
achterpoten, samengesteld uit 7 fragmenten. Het ronde breukvlak boven de linkervoorpoot kan afkomstig 
zijn van de bevestiging van deze poot of van een tweede paard of man. Breedte bij horizontale buikzijde: 
8,6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/98 (VB 156). Verzameling: P. Despriet,
Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Apart gevormde oren. Volledig hol tot hoog in de hals. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof 
geeloranje tot grijs geelbruin (Munsell 10 YR 6,5/2,5). De rode verfsporen beschreven in Despriet 1973 
zijn afkomstig van plaatselijke rode verkleuring van de pasta. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: 
ruw. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 152, fig. 15 midden.

Serie 968. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 633 (968). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: voorzijde van de linkerflank. De muil,
de onderste helft van de poot en een deel van de buikzijde ontbreken. Maten berekend uit de schaal van de
foto in Despriet 1973. Hoogte met horizontale rugzijde: 12 cm. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: Despriet 1973, 42 fig. 15 rechts boven. Foto: Despriet 
1973.

Serie 776. Datering met iconografie: 90-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 602 (776), 860 (776) en 893 (776).

Cat. nr. 602 (776). Thema: paard. Type: met zadel en hoofdstel. Bewaringstoestand: linkerflank zonder de
poten, samengesteld uit twee fragmenten. Een breukvlak midden op de rug is afkomstig van een ruiter. Het
loopt schuin over het zadel door tot de voorste onderhoek van het zadelkleed waar de aanhechting van de 
voet van de ruiter kan gesitueerd worden. Een ander breukvlak achteraan is veroorzaakt door de 
afgebroken staart. Lengte bij horizontale buikzijde: 11,7 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 5022 (VB 154). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: ruiter en paard
gevormd in aparte mallen. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en 
staart. Gegraveerde ogen. Geïntegreerde oren. De binnenholte vertoont een extra vingerindruk ter hoogte 
van de hals. Het grote, ronde luchtgat bevindt zich precies op de naad in de buik. Het heeft een diameter 
van ongeveer 6,5 mm. De holtes van neus en oor werden ingedrukt. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 6,5/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Despriet 1973, 40 nr. 149, 42 fig. 15 onderaan links: “van het voetstuk is een groot fragment bewaard”. 
Het is niet duidelijk waarop deze vermelding steunt. Volgens het inventarisnummer van Despriet gaat het
om voetstuk cat. nr. 703; Van Boekel 1989 (harnessing), 86 fig. 7 links: tekening op basis van een foto van
A.G. Pauwels (de breukvlakken van de ruiter werden niet herkend); Von Gonzenbach 1995, 215: “Reiter 
1” (vermelding): er is echter geen fragment van de ruiter bewaard waarop een toewijzing aan een bepaald 
type ruiter zou kunnen steunen.
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Serie 783. Datering met iconografie: 70-220 (?) n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 555 (783). Groep: Tweespan. Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: van de 
linkerflank zijn de romp en de hals bewaard. Van de rechterflank is alleen de achterste helft bewaard met 
de aanzet van de staart en de bovenste helft van de rechterachterpoot. Ronde breukvlakken vooraan en 
achteraan op de linkerflank duiden erop dat het paard deel uitmaakte van een tweespan, waarbij het de 
rechterpositie innam. Een breukvlak in het midden van de manen is afkomstig van een verdwenen juk. 
Samengesteld uit 13 fragmenten. Breedte bij horizontale buikzijde: 12,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk 
SMOS. Inventarisnummer: 5021 (VB 155). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: 
Tweespan met apart gevormd juk. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en 
staart. De binnenzijde vormt een regelmatige en egale holte van de romp tot hoog in de hals, mogelijk tot 
in de kop. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/3,5). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 46 nr. 172, fig. 15 onderaan
rechts; Van Boekel 1989 (harnessing), 108 fig. 21: tekening met drie halsriemen.

Serie 797. Datering met iconografie: 100-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary
of La Forêt: maldeel 4715 (797); Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 4978 (797), petrografische analyse 729 (797).

Cat. nr. 729 (797). Thema: stier. Type: staand. Bewaringstoestand: twee fragmenten: linkerhelft van kop 
en hals en een tweede fragment van de rechterzijde met de buik en het mannelijk geslachtsorgaan. 
Maximale lengte van het kopfragment: 6,1 cm. Maximale lengte van het buikfragment: 5,3 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5019 (VB 174). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. Apart gevormd oor.
Rond gegraveerd neusgat. Uitgescultpeerd oor. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje 
(Munsell 10 YR 7/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 
1973, 39 fig. 13, 40 nr. 147.

Serie 838. Datering met iconografie: 100-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ 
Lary: statuette 4786 (838); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldeel 4783 (838).

Cat. nr. 736 (838). Thema: haan. Type: staand. Bewaringstoestand: rechterhelft van de kop, de nek en een
stuk van de borst. De kam is grotendeels afgebrokkeld. Lengte Maximaal: 5,9 cm. Bewaarplaats: Kortrijk
SMOS. Inventarisnummer: 5020 (VB 150). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10
YR 7/4). Oppervlak licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/4): wittere engobe of verweringslaag van 0,5 mm. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 38 fig. 12, 39 nr.
146, boven rechts; De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 26 boven rechts.

Serie 890. Datering met iconografie: 100-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 745 (890). Thema: duif. Type: kop naar voor. Bewaringstoestand: rechterhelft zonder voetstuk. 
Samengesteld uit 2 fragmenten. Lengte Maximaal: 8,8 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 6586 (VB 148). Verzameling: J. Viérin, Kortrijk. Productietechniek: twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Aan de binnenzijde zijn het lichaam en de hals hol 
ingedrukt in de mal. De kop is massief. Een klein rond luchtgat van 2 mm is geboord door het voetstuk. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 39 nr. 145, fig. 12 boven links; De Meulemeester
et al. 1984, 43-45 fig. 26 boven links.

Serie 912. Datering met iconografie: 70-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Asse/Harelbeke: petrografische 
analyse 747 (912).

Cat. nr. 746 (912). Thema: vogel met kuif en liggende ronde staart. Type: staand. Bewaringstoestand: het
voetstuk is minstens aan één kant afgebrokkeld. Hoogte met verticale hals: 7 cm. Lengte Maximaal: 8,7 
cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: VB 149. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Rond 
gegraveerd oog. Een luchtgat van 5 mm werd geboord aan de onderzijde onder de staart, achter het 
voetstuk. Op de rug werden kris kras door elkaar oppervlakkige lijnen gegraveerd. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 6/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
ruw. Bibliografie: Despriet 1973, 38 nr. 144, fig. 12 onder; De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 26 
onder.

Cat. nr. 747 (912). Thema: vogel met kuif en liggende ronde staart. Type: staand. Bewaringstoestand: 
voetstuk. Maximale diameter: 2,8 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: VB 112. 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: apart gevormd bolvormig voetstuk. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 6/3). De sporen van rode verf die
beschreven worden in Despriet 1973 zijn afkomstig van een plaatselijke verkleuring van de pasta. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: ruw. Bibliografie: Despriet 1973, 34 nr. 137: geïnterpreteerd
als het voetstuk van een buste.

Cat. nr. 31. Thema: Venus. Bewaringstoestand: bovendeel vanaf de borst. Het gelaat en de voorzijde van 
de rechterpols ontbreken. Samengesteld uit 4 fragmenten. Hoogte: 6,2 cm. Breedte: 4,5 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/49 (VB 43 en 80). Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Aan de binnenzijde diep 
ingedrukt ter hoogte van het achterhoofd en een ondiepe overgang in de hals naar de holte in de borst. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 17 nr. 43 en 20 nr. 78: voor- en keerzijde zijn hier als twee 
afzonderlijke beeldjes beschreven..
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Cat. nr. 41. Thema: Venus. Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Hoogte: 3,45 cm. Bewaarplaats: 
privéverzameling Timperman, Kortrijk. Inventarisnummer: VB 42. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Bibliografie: Despriet 
1973, 17 nr. 42.

Cat. nr. 42. Thema: Venus. Bewaringstoestand: achterzijde van het hoofd met één-delige dot. Hoogte: 3,9
cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/10 (VB 27/2). Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Despriet 1973, 15 nr. 27.

Cat. nr. 43. Thema: Venus. Bewaringstoestand: achterzijde van het hoofd met kapsel met tweedelige dot. 
Hoogte: 3,65 cm. Bewaarplaats: privéverzameling Timperman, Kortrijk. Inventarisnummer: VB 44. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: wit. Bibliografie: Despriet 1973, 17 nr. 44.

Cat. nr. 44. Thema: Venus. Bewaringstoestand: rechterdeel van het achterhoofd met dot. Hoogte: 2,6 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/19 (VB 45). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Despriet 1973, 17 nr. 45.

Cat. nr. 46. Thema: Venus. Bewaringstoestand: voorzijde van de rechterarm. Hoogte: 2,7 cm. Breedte: 
3,25 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer:  4314/30 (VB 58). Verzameling: P. Despriet,
Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Despriet 1973, 18 nr. 58.

Cat. nr. 47. Thema: Venus. Bewaringstoestand: keerzijde van de rechterarm en voorzijde van de elleboog. 
Hoogte: 3 cm. Breedte: 2,9 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/29 (VB 57). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad.
Massief. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 18 nr. 57.

Cat. nr. 49. Thema: Venus. Bewaringstoestand: voor- en keerzijde ter hoogte van borst en linkerbovenarm. 
Hoogte: 2,6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/71 (VB 179). Verzameling: P. 
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Onbekend. 
Kleur: wit. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 22 nr. 98.

Cat. nr. 50. Thema: Venus. Bewaringstoestand: voorzijde van borst en linkerschouder. Hoogte: 3,1 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: VB 178. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet
1973, 22 nr. 97.
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Cat. nr. 51. Thema: Venus. Bewaringstoestand: voorzijde van de linkerhelft van borst en hals met 
schouder en bovenarm. Hoogte: 3,9 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/47 (VB
78). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Binnenholte gesloten aan hals en lende. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: wit. Hardheid: zacht (Mohs 2). Bibliografie: Despriet 1973, 20 nr. 76.

Cat. nr. 52. Thema: Venus. Bewaringstoestand: voorzijde van borst met een stuk van de linkerarm. 
Hoogte: 3,25 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/28 (VB56). Verzameling: P. 
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Onbekend. 
Kleur: bleek tot dof roodachtig oranje (Munsell 10 R 7,5/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Despriet 1973, 18 nr. 56.

Cat. nr. 71. Thema: Venus. Bewaringstoestand: zijkant van de achterzijde van de rechterheup en -dij. 
Hoogte: 5,1 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973,
48 nr. 184.

Cat. nr. 101. Thema: Venus. Bewaringstoestand: keerzijde met linkerbil en -pols. Hoogte: 3,2 cm. 
Breedte: 3,3 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/57 (VB 89). Verzameling: P. 
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Despriet 1973, 20 nr. 85.

Cat. nr. 139. Thema: Venus. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van het voetstuk met de 
voeten. Hoogte: 4,1 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/43 (VB 71). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Geïntegreerd conisch voetstuk. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 71.

Cat. nr. 2. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van het midden 
van de rug tot aan de knieën. Hoogte: 6,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer:  4314/17
(VB 35). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Fijne naad. Luchtgat van 5 mm tussen linkerhand en linkerbil. Opvallende vervorming ter hoogte van de 
linkerhand. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973,16 nr. 35.

Cat. nr. 7. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van de heup tot 
aan de knieën. Hoogte: 5,8 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/18 (VB 36). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad.
Klein luchtgat met een diameter van 2,5 mm naast de linkerbil. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 
16 nr. 36.

Cat. nr. 55. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde 
met de linkerdij, de linkerhand en de bovenrand van het kleed. Hoogte: 3 cm. Breedte: 3,25 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/12 (VB 29). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet
1973, 16 nr. 29.
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Cat. nr. 61. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de 
bovenbenen en van de bovenzijde van het kleed met de linkerhand. Hoogte: 3,9 cm. Breedte: 5,2 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/11 (VB 28). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: wit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 16 nr. 28.

Cat. nr. 62. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de benen en 
van het kleed. Hoogte: 7,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/7 (VB 24). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 15 nr. 24.

Cat. nr. 63. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde met een deel van 
het linkerbeen en het kleed. Hoogte: 3,85 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/24
(VB 52). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 18 nr. 52.

Cat. nr. 64. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de knieën en 
onderbenen en onderste deel van het kleed. Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 3,25 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/10 (VB 27/1). Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: 
beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 
1973, 15 nr. 27.

Cat. nr. 65. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de onderbenen
en het kleed. Hoogte: 3,3 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/27 (VB 55). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd voetstuk. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 18 nr. 55.

Cat. nr. 66. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van het kleed en
de onderbenen. Hoogte: 3,4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/22 (VB 50). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd voetstuk. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 18 nr. 50.

Cat. nr. 67. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde 
van het kleed en de onderbenen. Hoogte: 2,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. 
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Despriet 1973, 48 nr. 184.

Cat. nr. 68. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van de achterzijde
van het kleed en de onderbenen. Hoogte: 3,15 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/23 (VB 51). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 18 nr. 51.
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Cat. nr. 69. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van het kleed en
de benen. Hoogte: 4,55 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/21 (VB 48). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd voetstuk. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 17 nr. 48.

Cat. nr. 70. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: onderbenen, kleed en 
voetstuk. Samengesteld uit 4 fragmenten. Sterk beschadigd oppervlak aan de voorzijde van het kleed. 
Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/60 (VB 92). Verzameling: P. 
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: oppervlak met zwarte sporen (zie Despriet 
1973). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 21 nr. 88: zwarte 
beschildering.

Cat. nr. 109. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bolvormig voetstuk, voeten
en het breukvlak van het kleed. Breedte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/31 (VB 59). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Despriet 1973, 18 nr. 59.

Cat. nr. 110. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voetstuk met voeten en de
onderzijde van het kleed. Breedte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/38 
(VB 66). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Apart gevormd bolvormig voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 66.

Cat. nr. 111. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voetstuk en aanzet naar de
benen achteraan. Breedte: 5,4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/33 (VB 61). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd bolvormig voetstuk. Een kleiprop verstevigt de verbinding tussen het voetstuk en de hielen. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Despriet 1973, 18 nr. 61.

Cat. nr. 112. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bolvormig voetstuk met 
breukvlak van voeten en kleed. Breedte: 5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/35 (VB 63). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Apart gevormd bolvormig 
voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 63.

Cat. nr. 113. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bolvormig voetstuk met 
breukvlak van voeten en kleed. Samengesteld uit 3 fragmenten. Breedte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk 
SMOS. Inventarisnummer: 4314/40 (VB 68). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: 
Apart gevormd bolvormig voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 
8/1). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 68.

Cat. nr. 115. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bolvormig voetstuk met het
breukvlak van voeten en kleed. Breedte: 5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/39 (VB 67). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Apart gevormd bolvormig 
voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 67.
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Cat. nr. 116. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bolvormig voetstuk met 
aanzet van de benen en het kleed. Breedte: 4,8 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/34 (VB 62). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige 
(geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 
62.

Cat. nr. 117. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bolvormig voetstuk met 
breukvlak van voeten en kleed. Breedte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/32 (VB 60). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Een kleiprop verzekerde de verbinding tussen voetstuk en 
kleed. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 18 nr. 60.

Cat. nr. 118. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van het voetstuk
met de onderzijde van de benen en het kleed. Breedte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/37 (VB 65). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 65.

Cat. nr. 119. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van een 
bolvormig voetstuk met breukvlak van voeten en kleed. Samengesteld uit 2 fragmenten. Breedte: 4,9 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/41 (VB 69). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Apart gevormd bolvormig voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige 
(geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 
69.

Cat. nr. 120. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bolvormig voetstuk met 
breukvlak van voeten en kleed. Breedte: 4,6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/36 (VB 64). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 64.

Cat. nr. 121. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van bolvormig 
voetstuk met breukvlak van voeten en kleed. Breedte: 4,6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/42 (VB 70). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Apart 
gevormd bolvormig voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 70.

Cat. nr. 8. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van de rug tot aan
de knieën. Het kleed en de linkerarm ontbreken. Samengesteld uit 3 fragmenten. Hoogte: 8 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/16 (VB 34). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 
16 nr. 34.

Cat. nr. 30. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard van de hals tot 
onder de onderbuik. Samengesteld uit 4 fragmenten. Hoogte: 7,8 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/52 (VB 83). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 
10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 20 nr. 81.
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Cat. nr. 247. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: linkerbeen en zijleuning met de aanzet tot de 
basis. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/74 (VB 104). Verzameling:
P. Despriet, Kortrijk. De dunne wand varieert van 0,5 tot 2 mm. Een luchtgat werd geboord in de 
linkerzijleuning, precies ter hoogte van de naad die hier samenvalt met het breukvlak. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Despriet 1973, 25 nr. 108.

Cat. nr. 253. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: hoofd met een dubbele dot. Hoogte: 5,4 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5012 (VB 105). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 25 nr. 109.

Cat. nr. 798. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: fragment van een inlegplaatje voor de basis van
de zetel. Breedte: 4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: VB 123. Verzameling: P. 
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (licht geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 46 nr. 179: geïnterpreteerd als een rond schild. Het 
inventarisnummer is niet VB 12 zoals vermeld bij Despriet, maar wel VB 123..

Cat. nr. 324. Thema: doorntrekker. Type: fragmenten. Bewaringstoestand: fragment van de rotsvormige 
basis. Hoogte: 5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/95 (VB 131). Verzameling:
P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: apart gevormde rotsvormige basis uit twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: buitenlaag van ongeveer 1 mm, in de kleur van de 
kern. Enbobe ?. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Bibliografie: Despriet 1973, 31 nr. 127.

Cat. nr. 326. Thema: doorntrekker. Type: fragmenten. Bewaringstoestand: fragment van de elleboog. 
Breedte: 2,7 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/62 (VB 94). Verzameling: P. 
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: apart gevormde armen uit twee maldelen. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Despriet 1973, 21 nr. 90: geïdentificeerd als de geplooide rechterarm van Venus.

Cat. nr. 327. Thema: doorntrekker. Type: fragmenten. Bewaringstoestand: fragment van de lende. Hoogte: 
3,4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/95 (VB 135). Verzameling: P. Despriet,
Kortrijk. Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 32 nr. 130.

Cat. nr. 397. Thema: doorntrekker. Type: fragmenten. Bewaringstoestand: fragment met linkeronderbeen 
en hand. Lengte Maximaal: 2,8 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: apart gevormd linkeronderbeen. Massief. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 48 nr. 
184.

Cat. nr. 1124. Thema: doorntrekker. Type: fragmenten. Bewaringstoestand: linkerschouder en een stuk 
van de lende. Hoogte: 3,9 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/95 (VB 133). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: doorntrekker met romp uit twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Despriet 1973, 32 nr. 129.

Cat. nr. 1125. Thema: doorntrekker. Type: fragmenten. Bewaringstoestand: rechterhelft van de rechterarm. 
Hoogte: 3,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/95 (VB 133). Verzameling: P. 
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: apart gevormde armen uit twee maldelen. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 32 nr. 129.
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Cat. nr. 1126. Thema: doorntrekker. Type: fragmenten. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van
de rots met de aanzet van het rechterbeen. Hoogte: 6,2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/95 (VB 131). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: apart 
gevormde rotsvormige basis uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 31 nr. 127.

Cat. nr. 1127. Thema: doorntrekker. Type: fragmenten. Bewaringstoestand: fragment van de rots. Hoogte: 
3,25 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/95 (VB 131). Verzameling: P. Despriet,
Kortrijk. Productietechniek: apart gevormde rotsvormige basis uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 31 nr. 127.

Cat. nr. 547. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorste helft van de voetplaat met de hoeven van de 
voorpoten. Zijde met de hoeven: 4,45 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: VB169. 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart 
gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 6,5/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 166.

Cat. nr. 571. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de rechterbil met een 
kleiprop met een groot rond breukvlak. Een stukje van de staart is nog zichtbaar. Het fragment behoorde 
tot het linkerpaard van een tweespan. Lengte Maximaal: 4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/90 (VB 165). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. De verbinding tussen de paarden 
werd verzekerd door een kleiprop op de bil. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10
YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 46 nr. 174.

Cat. nr. 572. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de rechterbil met de 
aanzet van de staart. Het groot rond breukvlak op de bil is afkomstig van een kleiprop. Het fragment 
behoorde tot het linkerpaard van een tweespan. Lengte Maximaal: 5,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/89 (VB 162). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. De verbinding tussen de paarden 
werd verzekerd door een kleiprop op de bil. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10
YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 46 nr. 173.

Cat. nr. 576. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de rechterflank met de bil en de 
rechterachterpoot. Samengesteld uit twee fragmenten. Hoogte bij horizontale buikzijde: 7,5 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/88 (VB 160). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 156.

Cat. nr. 577. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de linkerflank met de bovenste helft 
van het achterbeen, de aanzet van de staart en een stukje van de buik. Breedte bij horizontale buikzijde: 6,2
cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/93 (VB 161). Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 157.

Cat. nr. 578. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de linkerflank met de bovenste helft 
van het achterbeen. Samengesteld uit twee fragmenten. Lengte Maximaal: 6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk 
SMOS. Inventarisnummer: 4314/87 (VB 153). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: 
Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 151: de beschrijving komt niet overeen met het fragment met inv. nr. 
VB 153..
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Cat. nr. 582. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterbeen. Lengte Maximaal: 5,5 cm. Bewaarplaats: 
Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/93 (VB 170). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Apart gevormde poten. Aangepunte onderkant. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 
45 nr. 158.

Cat. nr. 583. Thema: paard. Bewaringstoestand: stuk van de flank met de aanzet van een been. Lengte 
Maximaal: 4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/93 (VB 163). Verzameling: P.
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten 
en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 158.

Cat. nr. 584. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de borst van de rechterflank met de aanzet 
van de poot. Breedte: 4,3 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: VB 171. Verzameling: 
P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde 
poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973,
45 nr. 158.

Cat. nr. 592. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank. Lengte Maximaal: 5 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/53 (VB 173). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 163.

Cat. nr. 596. Thema: paard. Bewaringstoestand: linkerkant van de muil en het voorhoofd. Lengte 
Maximaal: 3,9 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/93 (VB 159). Verzameling: 
P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 155, fig. 15 links.

Cat. nr. 605. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterkant van de muil. Breedte: 2,15 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/93 (VB 158). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 154, 42 fig. 15 links.

Cat. nr. 632. Thema: paard. Bewaringstoestand: kop. Maten berekend uit de schaal van de foto in Despriet
1973. Lengte Maximaal: 5,8 cm. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: Onbekend. 
Bibliografie: Despriet 1973, 42 fig. 15 links boven. Foto: Despriet 1973.

Cat. nr. 675. Thema: paard. Bewaringstoestand: staart. Hoogte: 4 cm. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Apart gevormde staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 699. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met twee hoeven. Lengte 
Maximaal: 6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/93 (VB 167). Verzameling: P.
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en 
staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (licht geeloranje). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 166.
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Cat. nr. 700. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat. Langste zijde: 3,35 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/93 (VB 172). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 166.

Cat. nr. 701. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met twee hoeven. 
Samengesteld uit 3 fragmenten. Lengte Maximaal: 6,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/93 (VB 168). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Apart 
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 
166.

Cat. nr. 702. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat met indrukken van 2 
aangepunte poten. Dikte 0,6 cm. Lengte van de zijde met de twee hoefindrukken: 4,7 cm. Bewaarplaats: 
Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/93 (VB 166). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. De afdrukken 
van de poten zijn langwerpig en smal. De poten waren bijgevolg onderaan aangepunt. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 166.

Cat. nr. 703. Thema: paard. Bewaringstoestand: voetplaat samengesteld uit twee fragmenten. Twee 
hoeven aan de hoeken zijn afgebroken. Breedte: 9,9 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 5022 (VB 154). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Apart gevormd
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (licht
geeloranje). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 40 nr. 
149: het fragment zou behoren tot cat. nr. 602. De reden hiervoor is onduidelijk..

Cat. nr. 789. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank van een paard. Lengte Maximaal: 
2,9 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 790. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van de flank van een paard 
dat verbonden was met een soldaat of een tweede paard van een tweespan. Een groot rond breukvlak is dat
van de kleiprop die de paarden verbond. Lengte Maximaal: 4,7 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Een 
kleiprop verzekerde de verbinding met het tweede paard. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 791. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorbeen. Hoogte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Kortrijk 
SMOS. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1134. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een been. Breedte: 2,8 cm. Bewaarplaats: 
Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 1135. Thema: paard. Bewaringstoestand: fragment van een voetplaat. Lengte Maximaal: 3,5 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/93 (VB 172). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 166.

Cat. nr. 1188. Thema: paard. Bewaringstoestand: klein fragment van een voetplaat met hoef. Lengte 
Maximaal: 2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/93 (VB 172). Verzameling: P.
Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 166.

Cat. nr. 81. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: beenfragment, mogelijk de dij van Venus. Hoogte: 2,5
cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/65 (VB97). Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 21 nr. 93.

Cat. nr. 83. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: mogelijk dijfragment van Venus. Hoogte: 2,2 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/66 (VB98). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Despriet 1973, 21 nr. 94.

Cat. nr. 122. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van een voetstuk, vermoedelijk bolvormig. 
Breedte: 2,8 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: VB 73. Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productieregio: Onbekend. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 1). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 73.

Cat. nr. 123. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van een voetstuk, vermoedelijk bolvormig. 
Breedte: 2,8 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Despriet 1973, 48 nr. 184.

Cat. nr. 375. Thema: buste. Bewaringstoestand: schouders en hals. Breedte: 5,7 cm. Bewaarplaats: 
Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/76 (VB 111). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Open rug met
steunrib met driehoekig profiel ter hoogte van het borstbeen. Gegladde omranding van de rug. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/4). Hardheid: matig hard (Mohs
3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 34 nr. 136 .

Cat. nr. 335. Thema: man. Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd en onderarmen. Samengesteld uit 2 
fragmenten. Hoogte: 11,1 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 5005 (VB 136). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd vierhoekig voetstuk met trapvormig geprofileerde onderrand. Beide onderarmen zijn apart 
gevormd en aangewerkt in de wijde mouwen van het hemd. De grote holte onder de linkerarm wijst erop 
dat ook de mouwen apart zijn aangebracht. Een klein rond luchtgat van ongeveer 1 mm werd geboord ter 
hoogte van de aars. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 46 nr. 175, fig. 16: als mogelijke 
identificatie wordt een paardenknecht voorgesteld. Deze interpretatie wordt overgenomen in Van 
Gonzenbach 1995, 210 noot 1a.

Cat. nr. 336. Thema: man. Bewaringstoestand: voetstuk met afgebrokkelde randen en een breukvlak van 
de voeten van een staande figuur. Breedte: 5,4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 
4314/83 (VB 137). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Apart gevormd vierhoekig 
voetstuk met trapvormig geprofileerde onderrand. Gevormd in een ééndelige mal. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Despriet 1973, 47 nr. 176.

Cat. nr. 107. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: kleedfragment met parallelle plooien, mogelijk de 
bovenkant van het neervallend kleed kleed van Venus of een kniefragment van een nutrix. Hoogte: 2,3 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: Onbekend. Kleur: 
lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 
48 nr. 184.

Cat. nr. 446. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: twee niet-passende fragmenten van een zittende vrouw: 
een fragment van de buik tot aan de knieën en een fragment met kleedplooien, vermoedelijk van de borst.
De eigenschappen van de pasta en de uitvoering van de plooien wijzen er op dat de twee stukken samen 
horen. Hoogte van het beenfragment: 3,6 cm. Hoogte van het borstfragment: 3,5 cm. Bewaarplaats: 
Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/77 (VB 115). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht 
roodachtig grijs tot bleek roodachtig oranje (Munsell 2,5 YR 7/2,5). Volgens Despriet 1973 sporen van 
rode verf. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Despriet 1973, 27 nr.
113.
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Cat. nr. 491. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 3,4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/72 - VB 100. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Een breed bijgesneden naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 24 nr. 104.

Cat. nr. 75. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: voorzijde van de benen. Hoogte: 6 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/25 (VB 53). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: lichtgrijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 18 nr. 53.

Cat. nr. 76. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: beenfragment, mogelijk de voorzijde van het 
rechterbeen van Venus. Hoogte: 5,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productieregio: Onbekend. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 1). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 48 nr. 184.

Cat. nr. 77. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: beenfragment, moglijk naakt been van Venus. 
Hoogte: 3,8 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Despriet 1973, 48 nr. 184.

Cat. nr. 78. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: beenfragment, mogelijk het naakt been van Venus. 
Hoogte: 3,25 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Despriet 1973, 48 nr. 184.

Cat. nr. 79. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: beenfragment, mogelijk het naakt been van Venus. 
Hoogte: 3 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Despriet 1973, 48 nr. 184.

Cat. nr. 80. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: beenfragment, mogelijk de dij van Venus. Hoogte: 
3,7 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/63 (VB95). Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 21 nr. 91.

Cat. nr. 82. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van een neerhangende arm en een stukje
van de romp. Hoogte: 2,8 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/64 (VB96). 
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: Onbekend. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 21 nr. 92 .
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Cat. nr. 87. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: achterzijde van het hoofd tot halfweg de rug. 
Samengesteld uit 3 fragmenten. Sterk beschadigd oppervlak. Hoogte: 4,4 cm. Bewaarplaats: Kortrijk 
SMOS. Inventarisnummer: 4314/68 (VB 140). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Despriet 1973, 47 nr. 181: geïdentificeerd als ruiter of doorntrekker.

Cat. nr. 114. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van bolvormig voetstuk. Samengesteld
uit 3 fragmenten. Breedte: 4,65 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/44 (VB 72).
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Apart gevormd bolvormig voetstuk (geen zijnaad). 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/3). Hardheid: matig 
hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 72.

Cat. nr. 124. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van een bolvormig voetstuk met de 
voeten. Breedte: 2,25 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Apart gevormd bolvormig voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 48 nr.
184.

Cat. nr. 413. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: keerzijde van het hoofd met een deel van het 
kapsel (?). Lengte Maximaal: 3,15 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/85 (VB 
141). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 48 nr. 182: identificatie als achterhoofd van een moedergodin.

Cat. nr. 414. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: keerzijde van het hoofd met een deel van het 
kapsel. Samengesteld uit 3 fragmenten. Breedte: 2,85 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: VB 106. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 25 nr. 110: vier fragmenten, 
geïdentificeerd als “hoofd van zittende moedergodin”.

Cat. nr. 436. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: deel van een vierhoekige basis, met een zijde van
3,7 cm en een hoogte van 4 cm. Het restant van een bolvormig element is bewaard gebleven aan de 
zijkant. Het steekt licht uit ten overstaan van het voetstuk. Samengesteld uit 3 fragmenten. Hoogte: 5 cm. 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/81 (VB 122). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 
Productietechniek: Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Ingesneden hoeken aan de binnenzijde. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 47 nr. 178.

Cat. nr. 799. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: deel van rechthoekige basis en rechtervoet van 
een staande figuur. Samengesteld uit 3 fragmenten. Hoogte: 4,6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. 
Inventarisnummer: 4314/67 (VA 125). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Ingesneden binnenhoeken. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Oppervlak: glad tot licht schurend.

Cat. nr. 725. Thema: zoogdier. Bewaringstoestand: onderste deel van een poot. Paard of hond (?). Hoogte: 
2,8 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: apart 
gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 730. Thema: zoogdier. Bewaringstoestand: rug en linkerbil. Samengesteld uit 4 fragmenten. 
Breedte bij horizontale rugzijde: 6,9 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/92 (VB
178). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (licht geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs
3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 163: geïnterpreteerd als paardenlichaam..
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Cat. nr. 731. Thema: zoogdier. Bewaringstoestand: rechterhelft van de romp met een klauw. Breedte: 7,5 
cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/91 (VB 176). Verzameling: P. Despriet, 
Kortrijk. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 48 nr. 183.

Cat. nr. 1133. Thema: zoogdier. Bewaringstoestand: mogelijk een deel van de flank van een paard met de
aanzet van een been. Lengte Maximaal: 3,3 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: VB 
164. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: beige (licht geeloranje). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Hatrival

In Hatrival werden meerdere Romeinse graven en bewoningssporen teruggevonden (Corbiau 1978 , 122-123 ; Dubois 1964, 95 :
kaart met situering van de vindplaatsen). Op de plaats Aux Brulîns werd in de negentiende eeuw een begraafplaats opgegraven.
Ten oosten en ten noordoosten werden vier kernen met bewoningssporen gesitueerd op de plaatsen Au Fond des Champs, Aux 
Roths, A Stockisse en Champ des monts. Op de laatste plaats, gelegen op ongeveer 1 km ten oosten van het grafveld Aux Brulîns, 
bevond zich een villa met in de buurt een klein grafveld (Dubois 1964, 101-104 ). Slechts een gedeelte van de gebouwen werd
opgegraven. De metalen voorwerpen die er werden gevonden wijzen op landbouw en veeteelt. Bij het grafveld aux Brulîns” werd
tot nog toe geen woonkern ontdekt. Wel bestaat een vermelding uit 1867 van bewoningssporen in de vallée des Brulîns (AIALx 5,
1867, 369 (G. F. Prat)). Volgens de omvang van het grafveld, moet het om een vrij belangrijke nederzetting gaan.
De weg Reims - Keulen komt door Laneuville (St. Marie Chevigny), niet ver van Hatrival (Dubois 1964 92-93). Ook is er sprake
van een diverticulum in de richting van de weg Bavay - Trier.

Gemeente: Hatrival . Fusie: Saint-Hubert. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: baan Reims-Keulen, losse bewoningskernen en necropolen.

Aux Brûlins, grafveld

Soort vindplaats: funerair. Datering: (?)100 - 200/(?) n.C.

Tussen 1859 en 1862 werd op de plaats Au Brûlins een grafveld onderzocht door E.H. Billy (AIALx 5, 1867, 333-334,
362-379, 382-385 (G.F. Prat)). Na diens plotse dood in juni 1862, trachtte G - F Prat, beschouwd als stichter van het museum
Arlon ML, het materiaal terug bij elkaar te brengen en de opgravingsgegevens opnieuw samen te stellen, mede met behulp
van getuigenissen. De vindplaats is gelegen ten westen van Hatrival, op een lichte valleihelling, vlak bij een bronnenzone die
een bijriviertje van de Lomme voedt (Dubois 1964 ,99). In totaal werden ongeveer 150 incineratiegraven opgegraven. De
collectie Billy bevatte vooral tweede-eeuwse munten en voorwerpen (Dubois 1964, 94-98, nt. 26, 104). Deze worden 
bewaard in het museum Arlon ML (Dubois 1964, 105).

Context 80: Graf

In één van de graven werd een terracottahoofdje gevonden van een vrouw (Dubois 1964 ,99: “une tête de femme”).
Birnbaum vernoemt het hoofdje in 1899 in zijn museumcataloog van het museum Arlon ML (Birnbaum 1900, 55: 
“Case n° 28: Cimetière gallo-romain de Hatrival. Dèbris de tête d’une statuette”). Er is geen foto van het stuk bekend.
Mogelijk ging het verloren of bevindt het zich tussen de fragmenten van Martelange of Ortho (zie: Luxemburg).

Henegouwen

De beeldjes nrs. 89 en 370 werden gevonden in Henegouwen (Maisonneuve 1966, 582 - 597). De precieze vindplaats is niet 
gekend. Zij worden bewaard in het museum Lille MBA en werden samen met andere beeldjes verzameld door Henri Rigaux
(1847-1924), een archivaris van de stad.

Centraal-Gallische exemplaren: 50 %     Oost-Gallische exemplaren: 50 %
Centraal-Gallische series: 50 %                 Oost-Gallische series: 50 %

Henegouwen, B.

onbekend

Context 81: onbekend
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Serie 26. Datering met iconografie: 100/150-170 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Yzeure Saint-Bonnet: statuette 
3004 (26), 3005 (26), 3006 (26), 3007 (26) en 5026 (26); petrografische analyse 89 (26), 90 (26), 91 (26), 92 (26), 97 (26), 104
(26), 5026 (26) en 1158 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3003 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary: 
statuette 3001 (26).

Cat. nr. 89 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: volledig bewaard. 
Samengesteld uit 6 fragmenten. De zones rond de breuken zijn donker omrand door de oude lijmsporen. 
Hoogte: 23,5 cm. Bewaarplaats: Lille MBA. Inventarisnummer: 420 . Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Rond luchtgat van 3 mm tussen linkerpols en 
bil. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Maisonneuve 1966, 586 nr. 8 en Pl. IV nrs. 1 en 2.

Serie 627. Datering met iconografie: 81-103/111 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 370 (627). Thema: buste van een vrouw. Type: met halssieraad. Bewaringstoestand: volledig 
bewaard. De breedte van het hoofd bedraagt 3,5 cm, die van de schouders 6,2 cm. Hoogte: 10,6 cm. 
Bewaarplaats: Lille MBA. Inventarisnummer: 419. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Grote gegraveerde ogen. Steunrib op de rug geïntegreerd in 
het maldeel van de keerzijde. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht 
geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: 
Maisonneuve 1966, 591 nr. 17 en Pl. VIII nr. 2.

Hoeselt

Het grondgebied van Hoeselt verraad een goed georganiseerde landbouwexploitatie in de Gallo-Romeinse periode 
(Bauwens-Lesenne 1968, 129-131). Hiervan getuigen de sporen van centuriatio in het gehucht Althoeselt, waar ook de Romeinse
weg van Tongeren in de richting van Bilzen langs kwam. Op verschillende plaatsen werden sporen van Romeinse gebouwen 
gesignaleerd, mogelijk villa’s of kleine landelijke inplantingen. Zo werden reeds in de negentiende eeuw gebouwensporen
gesignaleerd. Recenter werden in 1933 constructiesporen ontdekt op de plaats Groot Wilder en in 1964 op de plaats Hombroek. 
Rond 1897 werden voor het eerst sporen van een Romeinse begraafplaats gesignaleerd (BSSLL 17, 1897, 79 (F. Huybrigts); Van
Doorselaer 1964, 133).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Hoeselt. Fusie: Hoeselt. Limburg, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: verspreide landelijke bewoning, grafveld, baan van Tongeren naar het noorden.

Gebouwensporen, negentiende-eeuwse opgraving

Soort vindplaats: gebouwensporen.

Het beeldje van Mercurius nr. 333 werd gevonden in de negentiende eeuw. De eerste vermelding van het beeldje vinden we
bij Schuermans in 1898 (Schuermans 1898, 401). Volgens een verslag van L. Renard uit 1905, was het eertijds privé-bezit
van de familie Matthys en werd het nagelaten aan H. Schuermans (Renard 1905, 286-288 nr. 1 pl. A). De vondst situeert zich
dus heel wat vroeger. Te Hoeselt werden vorige eeuw enerzijds gebouwensporen gevonden uit de Gallo-Romeinse periode 
die men als villa interpreteerde en anderzijds een gelijktijdige begraafplaats. Schuermans omschrijft de vindplaats van de 
statuette als “substructions” (Schuermans 1898, 401). Het grafveld kan dus als vindplaats worden uitgesloten. Waarschijnlijk
is het afkomstig van de gebouwensporen waarvan in 1874 voor het eerst melding werd gemaakt (BSSLL 13, 1874, 274 
(Driessen)).

Context 82: onbekend

Gecorrigeerde datering: 155/200-250 n.C.

Serie 947. Datering met iconografie: 155/200-250 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 333 
(947).

Cat. nr. 333 (947). Thema: Mercurius. Type: gezeten op een rots met beurs, caduceus, bok, haan en 
schildpad. Bewaringstoestand: een fragment van de voorzijde en de achterzijde van de rots ontbreken. 
Samengesteld uit 3 fragmenten. De rechterkant van de bok is gerestaureerd. De breukvlakken en herstelde
gedeelten zijn met een donkere, matte verf overschilderd bij de restauratie. Hoogte: 15,8 cm. 
Bewaarplaats: Liège MC. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op 
het oppervlak. Geïntegreerde rotsvormige basis met inscriptie op de bovenrand. Breed gladgestreken naad.
De uitgevaagde details aan het haar, het kleed op de linkerschouder en de koppen van de steenbok en de 
haan werden niet geretoucheerd. Productieregio: Oost-Gallië. Inscriptie: op de bovenrand van de 
stoelvormige rots staat achteraan in gravure de inscriptie [.]ICVS.FIICIT. Onder de rand staan drie letters 
in reliëf, vermoedelijk OPP. Voor de verschillende interpretaties van de tekst zie bibliografie. Kleur: licht
geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Bamps 
1898, 71-72: foutieve lezing “FIDEVIS”; Schuermans 1898, 401: Mercurius afkomstig van 
“substructions” uit Hoeselt. Schuermans leest de stempel: “...ICVS.FIICIT”; Renard 1905, 286-289, nr. 1
pl. A: Renard leest “...LICVS.FIICIT” en citeert p. 287 noot 1 twee namen die eindigen op ICVS: 
VRBICVS (verwijzend naar Tudot 1860, 66) en LVBRICVS (verwijzend naar Tudot 1860, pl. 64); De 
Maeyer 1940, 107: lezing ...LICVS FIICIT; Dheedene 1959, 82 nr. 458: IIIILICVS.FIICIT; Despriet 1975
(Wervik), 29-37 fig. 1: lezing zoals Renard; Van Boekel 1987, 395 sub i: lezing AI.TICVS.FIICIT 
(ATTICVS ?) op de bovenrand van de rots en CCP. (CCAA ?) eronder; Lange 1994, 271 Serie 196 Nr. 7:
[...]ICVS FIICIT/CCA[A] of CCP[.]; Van Boekel 1996, 23: op de rand van de rots ACCEPTVS.FIICIT en
onder de rots [AC]CEP[TVS], [A]CCE[PTVS] of C.C.A.[A]; CIL XIII, 10015, 119: ...ICVS.FIICIT.

Hofstade Steenberg
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De Steenberg is een natuurlijke glooiing die wordt afgebakend door de Vondelbeek, de Kortenhoekstraat en de weg van Hofstade
naar Lede (De Laet 1948, 147, 151; De Beenhouwer 1996, 153, 154 fig. 1: overzichtsplan). De Romeinse cultuurlaag volgt in alle
onderzochte sectoren hetzelfde niveauverschil tegenover het huidige oppervlak. De voet van de heuvel ligt op de 11 m hoogte, de
top op 12,75 m. De ondergrond bestaat uit quartair zand, waaronder zich de zanden van het Lediaan bevinden. Dikke lagen
alluviale klei op meer dan 20 m van de huidige bedding van de Vondelbeek tonen aan dat de beek eertijds breder is geweest.
Na een eerder toevallige vondst in 1935 en 1946 op de hoeve Van Gijsegem, werd de site het mikpunt van verschillende
opgravingscampagnes van de RUG o.l.v. S. J. De Laet (De Laet 1946(Hofstade); De Brouwer 1947; De Laet 1947). Het
hoogtepunt van de campagnes vormde ongetwijfeld de ontdekking van een tempel uit het Hoge Keizerrijk in 1949 en 1950 (De
Laet 1950 (heiligdom); De Beenhouwer 1996). Op het hoogste punt van de glooiing van de Steenberg ontstond, vermoedelijk kort
voor het midden van de eerste eeuw een heiligdom. De architecturale resten van de oudste fase werden vermoedelijk uitgewist
door latere bouwfasen, maar uit de inhoud van enkele kuilen onder en rond de latere tempel, blijkt een continue cultusactiviteit 
van kort voor het midden van de eerste eeuw tot in het derde kwart van de tweede eeuw. Vermoedelijk op het einde van het derde
kwart van de tweede eeuw werd de tempel door brand verwoest en opnieuw herbouwd. De nieuw opgerichte tempel had een 
eenvoudig vierkant grondplan zonder omgang en werd omschreven door een trapeziumvormige temenosmuur. In de loop van de 
tweede helft van de derde eeuw werd het gebouw opgegeven.
Twee korte opgravingscampagnes van de RUG Gent leidden in 1947 tot de ontdekking van een stenen gebouw op perceel C 227 
(De Laet 1948, 151-164). De voorgevel aan de westkant heeft twee uitspringende vertrekken. Het gebouw had een lengte van 20,9
m en een breedte van 10,7 m. Het was ingedeeld in 6 vertrekken, die niet onderkelderd waren. Wel werden resten gevonden van
10 cm dik vloerbeton en tubuli, wat een hypocaustsysteem veronderstelt. Het aardewerk dateert de bezettingsperiode in de tweede
helft van de tweede en de eerste helft van de derde eeuw. Verbrande scherven en resten van een brandlaag op het niveau van het
oude woonvlak duiden op een verwoesting door brand.
In 1951 werden de nederzettingssporen onderzocht ten zuiden van de tempel (De Laet 1951(Hofstade)). Op percelen C 246 en C 
247 bevonden zich, te oordelen naar de dikte en de aard van de puinlaag, de resten van enkele gebouwen en op één plaats 
overblijfselen van bestrating. De archaeologica dateren de bezetting ononderbroken van kort voor het midden van de eerste eeuw 
tot het midden van de derde eeuw. Twee Knochenlager onder het vloerniveau van één van de gebouwen duiden erop dat er zich
een ijzertijdgrafveld heeft bevonden op de zuidhelling van de Steenberg, met vermoedelijk vlakgraven die niet meer zichtbaar 
waren op het moment van de Gallo-Romeinse bezettingsfase. Het feit dat hun aanwezigheid niet meer gekend was, pleit tegen 
eventuele continuïteit met de voor-Romeinse periode. Ten westen van het heiligdom op perceel C 235 bevatte de bezettingslaag
slechts weinig scherven en architectuurfragmenten. Hier werd een ondiepe kuil aangetroffen met afval van een verbrand gebouw 
uit het begin van de derde eeuw.
In de huidige stand van het onderzoek werden nog geen duidelijk nederzettingsresten gevonden die geassocieerd kunnen worden
met het tempelsite van Hofstade Steenberg. Het onderzoek onmiddellijk ten westen en ten zuiden van de site doen wel een 
gelijktijdige nederzetting vermoeden, maar er werden tot nog toe geen duidelijke huisplattegronden opgetekend. Het gebouw ten
noorden van het heiligdom is duidelijk geassocieerd met het tempelcomplex door de oriëntatie, rooilijn en bouwfase. 
Vermoedelijk is het te interpreteren als een priesterwoning, zoals bijvoorbeeld aangetroffen werd te Hochscheid (Weisgerber
1975, Taf. 3 gebouw IV). Het gebouw vormt daarom geen argument voor de aanwezigheid van een burgerlijke nederzetting. Of 
het heiligdom van Hofstade, naar het voorbeeld van Hochscheid een geïsoleerd cultuscomplex vormt, blijft voorlopig nog een
open vraag.

Centraal-Gallische exemplaren: 83,3 %     Oost-Gallische exemplaren: 16,7 %
Centraal-Gallische series: 71,4 %                 Oost-Gallische series: 28,6 %

Gemeente: Hofstade . Fusie: Aalst. Oost-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: voor-Romeinse vlakgraven, Gallo-Romeins heiligdom met twee fasen (breekpunt rond 170). gelijktijdige nederzetting 
(?). Datering: 40-275  n.C.

Heiligdom

Soort vindplaats: heiligdom. Datering: 40-275 n.C.

De tempel is gelegen op de percelen C 227-226, ongeveer 100 m ten oosten van kuil 1 en 75 m ten zuiden van het gebouw, 
opgegraven in 1947 (De Laet 1950 (heiligdom)). Het is een eenvoudige, bijna vierkante constructie zonder omgang, en met
een zijde van ca. 7 m. De breedste ingang ligt in het centrum van de oostgevel. Een tweede kleinere ingang die niet centraal
gelegen is in de westgevel geeft toegang tot een klein hoekvertrek van ca. 4 m2 dat op haar beurt toegang biedt tot de cella.
Het geheel is ingesloten door een trapeziumvormige omheiningsmuur met een lengte van 48 m. De grootste breedte aan de
westkant is 23 m, de kleinste aan de oostkant bedraagt 15 m. De droge funderingen van zowel de tempel als de 
omheiningsmuur, bevatten naast onbewerkte zand- en kalkstenen vele tegulae, herbruikmaterialen van een ouder gebouw. De
archeologische laag is niet gestratifieerd en geeft een datering van de tweede helft van de eerste eeuw tot de eerste helft van
de derde eeuw. Aan de oostzijde van de temenos werd een ondiepe kuil (kuil 2) aangetroffen met een vulling die frappante 
gelijkenis vertoonde met kuil 1. Een derde kuil (kuil 3) in de noordwesthoek van de cella werd gesneden door de funderingen
van de noord- en de westmuur (De Laet 1950 (heiligdom), 226 fig. 3: plattegrond en doorsnede). Gesmolten glas, brons en 
aardewerk uit kuil 3 en verbrande scherven onder de bevloering van de cella wijzen op vernieling van de oudere tempel door
brand. S. J. De Laet vermeldt tenslotte nog een vierde kuil die hij als afvalkuil in verband brengt met kuil 3. Deze bevatte 
echter enkel kalkresten en scherven (De Laet 1952 (fécondité), 52 Nt. 4). De nieuw heropgebouwde tempel staat
chronologisch in verband met het stenen gebouw ten noorden van de tempel, dat na het midden van de derde eeuw door
brand werd vernield. Bij de tempel werd geen brandlaag aangetroffen.
Onderzoek van de terracotta’s uit kuilen 2 en 3 heeft aangetoond dat beiden gelijktijdig aangelegd werden. Zij bevatten de
voorwerpen uit de oudste tempelfase, gedateerd van kort voor het midden van de eerste eeuw tot in het derde kwart van de 
tweede eeuw (terminus post quem zie context “kuil 3”).

Context 84: Sleuf 50/2, kuil 2 (1950)

Deze kuil werd aangesneden bij de opgravingen van 1950 in sleuf 50/2, ten oosten van de tempel en iets ten westen van
de omheiningsmuur. De smalle, langwerpige vorm van de kuil op het overzichtsplan, geeft eerder de vorm weer van de

Soort context: kuil ten oosten van de tempel. Datering: 40-170 n.C.
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1 m brede sleuf, dan de vorm van de kuil die waarschijnlijk breder was dan de sleuf. De omtrekken waren niet duidelijk
omlijnd. Alleen de geleidelijk toenemende dikte van de archeologische laag en de hogere concentratie aan
archaeologica verraadden haar aanwezigheid. Over een afstand van enkele meters bedroeg de dikte van de laag 55 cm
en bereikte zij een diepte van 95 cm. De rest van de archeologische laag had daarentegen een gemiddelde dikte van 20
cm en dit tot een diepte van 60 cm. De kuil was dus breed en ondiep. Het archeologisch materiaal vertoont opvallende
gelijkenis met de inhoud van kuil 1, zowel wat betreft het luxueuze karakter als wat betreft de typologische 
samenstelling.
Minstens vier fragmenten van terracottastatuetten werden gevonden in deze kuil. Het gaat telkens om zeer kleine en
moeilijk te identificeren fragmenten. De Laet vermeldt in de publicatie van 1950 uitsluitend het nog niet
geïdentificeerde kniefragment van Juno cat. nr. 301 (De Laet 1950 (heiligdom), 313 nr. 163 “Ho 50/2 favissae”). De 
context wordt daarbij omschreven als “Ho 50/2, favissae”. Drie andere, niet gepubliceerde fragmenten werden eveneens
gevonden in deze context. Het gaat om het Venusfragment nr. 808, een fragment van een zoogdier nr. 809 en het
voetstukfragment van nr. 301, waarvan de buitenwand licht gereduceerd is door secundaire verbranding, zoals trouwens
ook het fragment dat door De Laet werd vermeld. De toeschrijving aan kuil 2 berust op 2 argumenten. In het 
archeologisch depot van het museum Gent AMU worden zij bewaard in een verpakking met daarop de vermelding 
"Favissa noordhelft". Dit wijst ondubbelzinnig naar kuil 2, vermits De Laet slechts één structuur heeft opgegraven, die
hij naar analogie met kuil 1 interpreteerde als favissa. Kuil 3 werd immers aanzien als afvalkuil (De Laet 1950 
(heiligdom), 280-283, 310-312: alle andere statuetten krijgen de vermelding “afvalput”). Bovendien dragen de drie 
fragmenten aan de binnenzijde de vermelding Ho 50/2, verwijzend naar de sleuf waarin kuil 2 opgetekend werd (Kuil 3
werd gevonden in sleuf 50/9). Vreemd genoeg draagt ook het bovenste fragment van cat. nr. 443 dezelfde verwijzing
naar sleuf 50/2. Nochtans werd het gepubliceerd als afkomstig uit kuil 3 (De Laet 1950 (heiligdom), 312 nrs. 293-295: 
“Afvalput”). Het is niet duidelijk waarom de drie fragmenten waaruit het stuk is samengesteld, als drie aparte beeldjes 
beschreven werden. De restauratie is op zijn minst voor de hand liggend, zeker als zij uit dezelfde context zouden 
stammen. Zelfs in 1959 worden zij door J. Dheedene nog als aparte beeldjes beschreven (Dheedene 1959, 85 nrs. 
469-471).
Samenvattend kan gesteld dat de chronologische gelijktijdigheid van kuilen 2 en 3 wordt bewezen door de refitting van
de fragmenten (De Beenhouwer 1996). Het sterkste argument bieden de knie- en voetstukfragmenten die behoren tot
Juno nr. 301 uit kuil 3. Verder is het niet uitgesloten dat Venusfragment nr. 808 behoord heeft tot Venus nr. 91 uit kuil
3. Er zijn zelfs aanwijzingen dat ook een fragment van nr. 443 in kuil 2 zou zijn gevonden.

Interpretatie: De datering van de context en bijgevolg van de eerste bezettingsfase van het heiligdom moeten worden 
herzien: zie stam 53; motief 10; coroplast M; stam 76.

Serie 26. Datering met iconografie: 100/150-170 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Yzeure Saint-Bonnet: statuette 
3004 (26), 3005 (26), 3006 (26), 3007 (26) en 5026 (26); petrografische analyse 89 (26), 90 (26), 91 (26), 92 (26), 97 (26), 104
(26), 5026 (26) en 1158 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3003 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary: 
statuette 3001 (26).

Cat. nr. 808 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van de nek 
met de haarlokken. Draagt aan de keerzijde de vermelding Ho 50/2. Lengte Maximaal: 3,5 cm. 
Bewaarplaats: Gent AMU. Inventarisnummer: HO 50/2. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad.

Serie 476. Datering met iconografie: 165(Hofstade)-170(Hofstade)/180 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: 
petrografische analyse 301 (476), chemische analyse 4116 (476).

Cat. nr. 301 (476). Thema: Juno (?) capite velato. Type: staand met patera. Bewaringstoestand: 
fragmentair bewaard van het hoofd tot de basis. De bovenste helft werd terug samengesteld uit 8 
fragmenten en opgevuld met gips. De buik en de linkerarm ontbreken. Van de onderzijde onder de handen
is achteraan een groot deel van de mantel bewaard. Vooraan bleven van de onderzijde een fragment van de
rechterknie en een deel van de basis bewaard. Sporen van verbranding op het voetstukfragment. De 
fragmenten van de knie en de basis werden gevonden in context 84. Alle andere fragmenten werden 
gevonden in context 85. De diepe retouches op de naad, ter hoogte van het losse kniefragment, leggen de 
samenhorigheid van de fragmenten uit de verschillende contexten onomstreden vast. Hoogte van het 
gerestaureerde gedeelte: 14,6 cm. Breedte 7,2 cm. Hoogte inclusief het rechterkniefragment:15,6 cm. 
Hoogte van het basisfragment: 3,7 cm. Breedte: 4,6 cm. Hardheid van de keerzijde van het kleed: matig 
hard (Mohs 4). Hardheid van het kniefragment: zacht (Mohs 2). Bewaarplaats: Gent AMU. 
Inventarisnummer: 142.289 (bovenzijde), 141.163 (knie). Vondstspecificatie: op het voetstukfragment 
staat op de binnenzijde de vermelding Ho 50/2. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken en 
bijgesneden naad: geretoucheerde plooien. Voetstuk met gegladde binnenzijde. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: de bovenste helft is licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Het rechterkniefragment is licht 
tot bruinig grijs (Munsell 10 YR 7,5/1). Het voetstukfragment is licht grijs (Munsell 10 YR 8/2) en draagt
brandsporen op het oppervlak. Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1950 (heiligdom), 310-311, 313 nr.
163 pl. II,C: foutieve toeschrijving aan het Alliergebied en het kniefragment inv. nr. 141.163 werd niet 
herkend als behorend tot inv. nr. 142.289 ; De Laet 1952 (fécondité), 55 pl. III,2; De Laet 1952 (Hofstade),
158 fig. 7,2; Dheedene 1959, 84 nrs. 462 en 463; Van Boekel 1987, 366, 370 nr. 42i; De Beenhouwer 
1993, 232 fig. 101, 25 en 26; Lange 1994, 247 Serie 127 Nr. 6.

Cat. nr. 443. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: basis en onderbenen van een zittende figuur, 
samengesteld uit drie fragmenten. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. Inventarisnummer: 142.294. 
Vondstspecificatie: Het fragment met de kleedplooien draagt aan de binnenzijde de vermelding Ho 50/2. 
Productietechniek: kleiknobbeltjes rond de voeten. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: De Laet 
1950 (heiligdom), 312 nr. 293-295: beschrijft de drie fragmenten als aparte beeldjes; Dheedene 1959, 85 
nr. 469-471: beschreven als drie aparte beedjes; De Beenhouwer 1993, 232 fig. 101, 27.
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Cat. nr. 809. Thema: zoogdier. Bewaringstoestand: fragment van de flank, mogelijk van een paard. . 
Breedte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. Inventarisnummer: Ho 50/2. Vondstspecificatie: Het 
fragment draagt aan de keerzijde de vermelding Ho 50/2. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Context 85: Sleuf 50/9, kuil 3 (1950)

De meeste statuetten bevonden zich in kuil 3, gelegen in de noordwesthoek van de cella van de tempel in sleuf 50/9. De
kuil werd gesneden door de funderingen van de noord- en de westmuur en dateert dus met zekerheid uit een oudere
bouwfase (De Laet 1950 (heiligdom), 280 en fig. 3: doorsnede van de kuil). De bovenzijde van de kuil tekende zich af
vanaf het midden van de archeologische laag, onder het niveau van de vloerfragmenten in situ. Vanaf de bovenzijde 
bereikte de kuil een diepte die varieert van 85 tot 125 cm. Hij was het diepst ter hoogte van de funderingsgracht van de
noordmuur en wel over de gehele breedte ervan. Verbrande vloer- en wandfragmenten en kalkresten met sporen van 
houten vlecht- en latwerk, zijn de overblijfselen van het oudere gebouw in vakwerk. Verder werden ook 
dierenbeenderen aangetroffen. Het vaatwerk is eerder schaars. Daarentegen is het grote aantal bronzen voorwerpen en 
terracottastatuetten opvallend. Naast een bronzen Minervabeeldje bevonden zich in de kuil fragmenten van 8 
verschillende terracottabeeldjes, ondermeer van Venus, Juno, Cybele en een nutrix. Duidelijke brandsporen bevinden
zich op enkele schalen en op de nutrix, cat. nr. 231. Ook de bronzen Minerva is sterk beschadigd door brand. Een
bronzen munt van Hadrianus was volgens De Laet het jongste dateerbare voorwerp dat zich in de vulling bevond. 
Nieuw onderzoek toont aan dat het terracottabeeldje van Cybele direct verwant is met het werk van Servandus uit
Keulen. Het wordt hierdoor het jongste dateerbaar voorwerp uit de context (De Beenhouwer 1992, 157: gedateerd in het
derde kwart van de tweede eeuw, mogelijk tussen 160 en 170). De chronologische gelijktijdigheid van kuilen 2 en 3 
werd bewezen door de refitting van de terracottafragmenten (zie kuil 2).

Soort context: kuil onder de cella. Datering: 40-170 n.C.

Interpretatie: De datering van de context en bijgevolg van de eerste bezettingsfase van het heiligdom moeten worden 
herzien: zie stam 53; motief 10; coroplast M; stam 76.

Serie 26. Datering met iconografie: 100/150-170 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Yzeure Saint-Bonnet: statuette 
3004 (26), 3005 (26), 3006 (26), 3007 (26) en 5026 (26); petrografische analyse 89 (26), 90 (26), 91 (26), 92 (26), 97 (26), 104
(26), 5026 (26) en 1158 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3003 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary: 
statuette 3001 (26).

Cat. nr. 90 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: hoofd , schouders en 
linkerkant van de rug. Samengesteld uit 5 fragmenten. De rug is bij de restauratie scheef geplakt, waardoor
de linkerarm te veel naar binnen helt. Hoogte: 10,3 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. Inventarisnummer: 
142.296. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Grote gegraveerde ogen met centrale 
pupil. Fijne naad. Hol tot in het hoofd. Massieve linkerarm. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter
dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
De Laet 1950 (heiligdom), 312 en pl. IV,A; De Laet 1952 (fécondité), pl. IV,3; De Laet 1952 (Hofstade), 
157 fig. 6,3; Dheedene 1959, 85 nr. 466; Schauerte 1985, 141 Nr. 91; De Beenhouwer 1993, 232 fig. 101,
21.

Cat. nr. 91 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde met buik, 
benen en rechterhand. Keerzijde met de onderbenen. Samengesteld uit 4 fragmenten. Hoogte: 11,9 cm. 
Bewaarplaats: Gent AMU. Inventarisnummer: 142.297. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Fijne naad. Hol tot onder de knieën. Het aandrukken in de mal liet ter hoogte van de buik twee 
verticale, parallelle vingersporen na die het volledige oppervlak beslaan. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: De Laet 1950 (heiligdom), 312 en pl. IV,B; De Laet 1952 (fécondité), 55 pl. IV,4; De Laet 
1952 (Hofstade), 157 fig. 6,4; Dheedene 1959, 85 nr. 465; Schauerte 1985, 141 Nr. 92; De Beenhouwer 
1993, 232 fig. 101, 22.

Serie 46. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 18 (46), 20 (46) en 22 (46).

Cat. nr. 22 (46). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd 
tot juist boven de voeten. Samengesteld uit 2 delen. Hoogte: 16,25 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. 
Inventarisnummer: 142.290. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Rond luchtgat van
4,5 mm achter de linkerpols. Vermoeide mal. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell
10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Laet 1950 
(heiligdom), 311 en Pl. II,B; De Laet 1952 (fécondité), 55 Pl. III,1; De Laet 1952 (Hofstade), 158 fig. 7,1;
Dheedene 1959, 84 nr. 464; Schauerte 1985, 154 Nr. 136 Taf. 14,5-6; De Beenhouwer 1993, 232 fig. 101,
20.

Serie 336. Datering met iconografie: 165-180/(?) vermoedelijk later: zie motief 93 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3854 (336); Saint-Pourçain-sur-Besbre of Yzeure: petrografische analyse
231 (336).

Cat. nr. 231 (336). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: voorste helft zonder hoofd. Samengesteld uit 3 fragmenten. Het grootste deel van de 
statuette is aan de buitenzijde zwart verbrand. Aan de voorzijde lopen de reductiesporen over de oude 
breuklijnen heen. De binnenzijde van de naden vertoont geen spoor van reductie. De statuette was dus nog
heel bij de brand. Hoogte: 10,3 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. Inventarisnummer: 142.292. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Luchtgat in het midden van de 
rechter armleuning vlak naast de naad. Massieve hals. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2), gedeeltelijk zwart gereduceerd door secundaire verbranding. Hardheid: zacht (Mohs
2). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: De Laet 1950 (heiligdom), 312 en pl. IV,C; De Laet 1952 
(fécondité), 55 pl. IV,2; De Laet 1952 (Hofstade), 157 fig. 6,2; Dheedene 1959, 85 nr. 468; De 
Beenhouwer 1993, 232 fig. 101, 23.
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Serie 465. Datering met iconografie: 155/160-180/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: epigrafie (coroplast) 
4084 (465) en 4085 (465).

Cat. nr. 280 (465). Thema: Cybele. Type: zittend met leeuw, patera en aar, het hoofd gesluierd. 
Bewaringstoestand: de onderste helft is bewaard. Achteraan ontbreken het onderste deel van de rugleuning
en de basis. Samensgesteld uit 5 fragmenten. Hoogte: 10,7 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. 
Inventarisnummer: 142.291. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op
het oppervlak. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad: de zijkant van de leeuwen is door het effenen van 
de naad zwaar afgevlakt. Basis met ingesneden binnenhoeken. De binnenwand is geglad tot halfweg de 
onderbenen. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1950 (heiligdom), 311 en pl. 
IV,D: de auteur schrijft het beeldje verkeerdelijk toe aan het Allier gebied; De Laet 1952 (fécondité), 55 
pl. IV,1; De Laet 1952 (Hofstade), 157 fig. 6,1; Dheedene 1959, 85 nr. 467; De Beenhouwer 1993, 232 
fig. 101, 24; Lange 1994, 250-251 Serie 140 Nr. 6.

Serie 476. Datering met iconografie: 165(Hofstade)-170(Hofstade)/180 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: 
petrografische analyse 301 (476), chemische analyse 4116 (476).

Cat. nr. 301 (476). Thema: Juno (?) capite velato. Type: staand met patera. Bewaringstoestand: 
fragmentair bewaard van het hoofd tot de basis. De bovenste helft werd terug samengesteld uit 8 
fragmenten en opgevuld met gips. De buik en de linkerarm ontbreken. Van de onderzijde onder de handen
is achteraan een groot deel van de mantel bewaard. Vooraan bleven van de onderzijde een fragment van de
rechterknie en een deel van de basis bewaard. Sporen van verbranding op het voetstukfragment. De 
fragmenten van de knie en de basis werden gevonden in context 84. Alle andere fragmenten werden 
gevonden in context 85. De diepe retouches op de naad, ter hoogte van het losse kniefragment, leggen de 
samenhorigheid van de fragmenten uit de verschillende contexten onomstreden vast. Hoogte van het 
gerestaureerde gedeelte: 14,6 cm. Breedte 7,2 cm. Hoogte inclusief het rechterkniefragment:15,6 cm. 
Hoogte van het basisfragment: 3,7 cm. Breedte: 4,6 cm. Hardheid van de keerzijde van het kleed: matig 
hard (Mohs 4). Hardheid van het kniefragment: zacht (Mohs 2). Bewaarplaats: Gent AMU. 
Inventarisnummer: 142.289 (bovenzijde), 141.163 (knie). Vondstspecificatie: op het voetstukfragment 
staat op de binnenzijde de vermelding Ho 50/2. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken en 
bijgesneden naad: geretoucheerde plooien. Voetstuk met gegladde binnenzijde. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: de bovenste helft is licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Het rechterkniefragment is licht 
tot bruinig grijs (Munsell 10 YR 7,5/1). Het voetstukfragment is licht grijs (Munsell 10 YR 8/2) en draagt
brandsporen op het oppervlak. Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1950 (heiligdom), 310-311, 313 nr.
163 pl. II,C: foutieve toeschrijving aan het Alliergebied en het kniefragment inv. nr. 141.163 werd niet 
herkend als behorend tot inv. nr. 142.289 ; De Laet 1952 (fécondité), 55 pl. III,2; De Laet 1952 (Hofstade),
158 fig. 7,2; Dheedene 1959, 84 nrs. 462 en 463; Van Boekel 1987, 366, 370 nr. 42i; De Beenhouwer 
1993, 232 fig. 101, 25 en 26; Lange 1994, 247 Serie 127 Nr. 6.

Cat. nr. 443. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: basis en onderbenen van een zittende figuur, 
samengesteld uit drie fragmenten. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. Inventarisnummer: 142.294. 
Vondstspecificatie: Het fragment met de kleedplooien draagt aan de binnenzijde de vermelding Ho 50/2. 
Productietechniek: kleiknobbeltjes rond de voeten. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: De Laet 
1950 (heiligdom), 312 nr. 293-295: beschrijft de drie fragmenten als aparte beeldjes; Dheedene 1959, 85 
nr. 469-471: beschreven als drie aparte beedjes; De Beenhouwer 1993, 232 fig. 101, 27.

Hoeve Van Gijsegem

Datering: 40-170 n.C.

Omstreeks 1935 vond landbouwer G. Van Gijsegem bij de aanleg van een aalput naast zijn schuur een groot aantal scherven
en een intact bekertje. Alleen het bekertje bleef bewaard (De Laet 1947, Pl. 6 nr. 4). De vondst wakkerde de 
nieuwsgierigheid aan van de plaatselijke onderpastoor De Brouwer. Deze kreeg in augustus 1946 precies drie dagen de tijd 
om een vlak van vijf m2 uit te graven vlak naast de aalput. Hierbij stootte hij op een diepte van 1,45 m tot 1,70 m op een
sterk geconcentreerde afvallaag met voorwerpen die voornamelijk dateren uit de Flavische periode (kuil 1) (De Laet 
1946(Hofstade); De Brouwer 1947; De Laet 1947: uitgebreide bespreking van alle vondsten; De Laet 1948, 143-146; De
Beenhouwer 1996, 155). De afmetingen van kuil 1 zijn niet meer exact te bepalen. Aan één zijde werd hij vermoedelijk
eerder gesneden door de aalput. Aan de andere zijde kon het werkvlak niet worden verbreed omdat daar een losweg van de 
hoeve lag. Deze werd door De Brouwer wel zover mogelijk ondergraven. Een jaar later nam de eigenaar zelf het heft in
handen. In de hoop kostbaarheden te vinden groef hij op 2 m van de afvallaag een vlak uit van 10 m2 tot op een diepte van 
1,75 m. Buiten enkele scherven leverde dat echter niets op (De Laet 1947, 306). De kuil had blijkbaar een geïsoleerde
ligging. Uit latere opgravingen van de tempel, blijkt dat hij in de lengteas lag van de later opgegraven temenos, op ongeveer
100 m ten zuidwesten van de cella. Er zijn sterke aanwijzingen dat de aanleg van de kuil verband houdt met de vernieling en
herinrichting van de tempelzone (De Beenhouwer 1996, 160-161).

Context 83: Kuil 1 (1946)

Het in 1946 uitgegraven vlak bedraagt ongeveer 5 m2 (De Brouwer 1947; De Laet 1947: materiaalstudie; De Laet 1950
(heiligdom), 282; De Beenhouwer 1996). De precieze afmetingen kunnen niet worden vastgesteld door een recente
verstoring en de beperkingen van het terrein. De vulling bevond zich tussen 1,45 en 1,70 m diepte. Dit is diep wanneer
men beschouwt dat de Romeinse bewoningslaag zich op alle onderzochte percelen gemiddeld tussen de 40 en de 60 cm
bevond, behalve in de nederzetting ten zuiden van de tempel waar ze 10 cm dieper lag. De schaarste aan scherven en de
afwezigheid van grondsporen in een vlak op 2 m afstand van de vindplaats, toont aan dat het wel degelijk om een kuil
gaat met een geïsoleerde ligging. De afvallaag in de kuil was doorspekt met kleine verkoolde deeltjes en bevatte 
fragmenten van tegulae en imbrices. Het zou echter niet om een brandlaag gaan. Dit is bevestigd door het onderzoek
van een bodemstaal dat de heer De Brouwer liet onderzoeken in de toenmalige Centrale Laboratoria der Belgische 
Musea. De compacte laag was ongewoon rijk aan archaeologica. Onder het vaatwerk bevinden zich ongeschonden
bekers, borden en kruiken. Het aandeel van het luxe aardewerk, vooral terra sigillata en terra nigra, is zeer groot in

Soort context: geïsoleerde kuil. Datering: 40-170 n.C.
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vergelijking tot het gewoon aardewerk. De terra sigillata is bijna uitsluitend Zuid-Gallisch en Flavisch. Opvallend is
ook de aanwezigheid van een Romeinse gladius van het Pompeji-type dat in gebruik was van het tweede kwart van de
eerste eeuw n.C. tot de eerste decennia van de tweede eeuw (Van Lierde 2003, 17-18). Naast een fragment van een 
doorntrekker in terracotta, vermeldt De Laet drie platte voetstukken waarop duidelijk de sporen te zien zijn van 4
dierenpoten, drie fragmenten van dierenpoten, een oog, een menselijke knie en het oor van een kat of een hond (De 
Laet 1947, 304). Deze beschrijving wekt de indruk dat er buiten de doorntrekker fragmenten van minstens 5 andere 
statuetten gevonden werden. In werkelijkheid behoren al deze fragmenten tot paardenbeeldjes en vermoedelijk zelfs tot
één en hetzelfde tweespan. De 3 platte voetstukken hebben wij gerestaureerd tot 1 voetplaat van een tweespan. De
menselijke knie is in werkelijkheid een jukfragment en het oor van de hond of kat blijkt een paardenoor te zijn. Naast 
de 3 pootfragmenten bevatte de verzameling De Brouwer nog een staart van een paard die niet werd vermeld in de
publicatie. Macroscopische vergelijking van de pasta van deze 10 fragmenten maakt aanneembaar dat zij behoord 
hebben tot eenzelfde tweespan.
Het grootste deel van de terra sigillata wordt door De Laet gedateerd in de Flavische periode (De Laet 1947, 295). 
Terminus post quem is een scherf uit Lezoux uit het begin van de tweede eeuw (De Laet 1947, 294 nr. 18 Pl. 4,6: 
naakte Venus Oswald nr. 306, pl. XVI). Daarom dateerde De Laet het begraven van de voorwerpen in het begin van de
tweede eeuw (De Laet 1947, 306). Om een verklaring te kunnen bieden voor het begraven van de voorwerpen in deze
rustige periode, interpreteert hij de context als een favissa waarin overtollige of gebroken cultusvoorwerpen werden 
geborgen (De Laet 1947, 306; De Laet 1950, 286). Een tweede favissa situeerde De Laet op het heiligdom zelf (zie: 
heiligdom kuil 2). De inhoud was gelijkaardig en werd daarom chronologisch in dezelfde periode gesitueerd (De Laet
1950, 286). Het onderzoek van de statuetten onder meer door refitting, toonde de gelijktijdigheid aan van kuilen 2 en 3,
die met zekerheid werden aangelegd na het midden van de tweede eeuw (De Beenhouwer 1996, 162-163: tabel 1 en 2).
Het gevolg is dat ook de aanleg van kuil 1 in dezelfde periode moet worden gesitueerd. Tot de oudste voorwerpen uit
kuil 1 hoort een beker HBW 9a die typisch is voor de eerste helft van de eerste eeuw. De datering van de voorwerpen 
loopt daarom van kort voor het midden van de eerste eeuw tot na het midden van de tweede eeuw, vermoedelijk rond
170 n.C.
Het offeren van een Romeinse gladius is volgens Van Lierde de veruitwendiging van een votum van een militair op de
overgang van de militaire carrière naar een burgerlijke levensstatus (Van Lierde 2003, 23, met verwijzing naar Derks 
1998, 75-76). Vergelijking met andere heiligdommen waar een gladius werd gevonden en waar de verering van een met
Mars verbonden godheid kon worden aangetoond, brengt Van Lierde tot de hypothese dat ook in Hofstade een aan 
Mars gerelateerd cultus niet uitgesloten is (Van Lierde 2003, 24).

Cat. nr. 320. Thema: doorntrekker. Type: fragmenten. Bewaringstoestand: de figuur is bewaard zonder 
hoofd, armen, linkervoet en rechteronderbeen. Het voetstuk ontbreekt. Hoogte: 7,5 cm. Bewaarplaats: 
Aalst SMOH. Inventarisnummer: Verz. Brouwer. Productietechniek: doorntrekker met romp uit twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. De armen en het linkeronderbeen zijn niet geïntegreerd in de mal, het 
hoofd en het rechterbeen wel. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell
10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1947, 303-304 pl.10;
Dheedene 1959, 83 nr. 459.

Cat. nr. 567. Thema: paard. Bewaringstoestand: oor met een stuk van het voorhoofd. Hoogte: 2,9 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormd oor. Het apart gevormde, rechtopstaande oor is doorboord. De vorm in vooraanzicht is 
ruitvormig. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Laet 1947, 304: vermelding van “het oor van een kat of
van een hond”; Dheedene 1959, 84 nr. 461.

Cat. nr. 568. Thema: paard. Bewaringstoestand: oog en kaak. Hoogte met het oog horizontaal: 2,4 cm. 
Hoogte: 2,4 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Laet 1947, 304: vermelding; Dheedene
1959, 84 nr. 461.

Cat. nr. 662. Thema: paard. Bewaringstoestand: pootfragment. Lengte Maximaal: 3,2 cm. Bewaarplaats: 
Aalst SMOH. Productietechniek: Apart gevormde poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof 
geeloranje 10 YR 7/ 3,5. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1947, 
304 (vermelding); Dheedene 1959, 84 nr. 461.

Cat. nr. 663. Thema: paard. Bewaringstoestand: pootfragment. Lengte Maximaal: 4,5 cm. Bewaarplaats: 
Aalst SMOH. Inventarisnummer: Verz. Brouwer. Productietechniek: Apart gevormde poten. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje 10 YR 7/ 3,5. Hardheid: matig hard (Mohs 4). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1947, 304 (vermelding).
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Cat. nr. 664. Thema: paard. Bewaringstoestand: pootfragment met een stukje van de hoef. Hoogte: 3,1 cm. 
Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: Verz. Brouwer. Productietechniek: Apart gevormde 
poten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Bibliografie: De Laet 1947, 304 (vermelding).

Cat. nr. 669. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: uiteinde van een juk. Lengte 
Maximaal: 3,2 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: Verz. Brouwer. Productietechniek: 
Tweespan met apart gevormd juk. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad. 
Bibliografie: De Laet 1947, 304: geïdentificeerd als “een menselijke knie”; Dheedene 1959, 84 nr. 461.

Cat. nr. 674. Thema: paard. Bewaringstoestand: staart. Hoogte: 5,4 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. 
Inventarisnummer: Verz. Brouwer. Productietechniek: Apart gevormde staart. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje 10 YR 7/ 3,5. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 704. Groep: Tweespan. Thema: paard. Bewaringstoestand: drie fragmenten van een voetplaat van
een tweespan. Lengte Maximaal: 14,5 cm. Bewaarplaats: Aalst SMOH. Inventarisnummer: Verz. 
Brouwer. Productietechniek: Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en staart. De 
staart staat niet op gelijk niveau met de achterpoten, maar springt ver achteruit. De randen van de voetplaat
volgt precies de randen van de hoeven. De voetplaat moet bijgevolg afgesneden zijn na het assembleren 
van de paarden. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3,5). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Laet 1947, 304: vermelding van “3 platte 
voetstukken”; Dheedene 1959, 84 nr. 460.

Hollange

In Hollange zelf en in de gehuchten Honville, Sainlez, Strainchamps en Burnon werden zeer veel vindplaatsen met sporen van
bewoning en begraving gesitueerd. In totaal werden niet minder dan twaalf van deze vindplaatsen geïnterpreteerd als villa
(Corbiau 1978,129-133 ). Het gaat evenwel meestal om oude vaststellingen. In het gehucht Burnon werd een grafveld opgegraven
op de plaats Moronrue. Volgens Malget hing het grafveld van Moronrue af van een villa op een nabijgelegen heuvel op de plaats 
Was Ohet, eveneens in het gehucht Burnon (Malget1919, 182: “mammelon boisé dit waz-ohet”. Dit gegeven neemt Malget
rechtstreeks over van Sulbout, zij het in een andere schrijfwijze: vergelijk Sulbout 1875, 81 nr. XIII: “mamelon boisé dit 
Was-ohet”). De grondvesten op deze plaats werden echter niet onderzocht. Een andere villa wordt gesitueerd tussen het dorp van 
Moronrue en de Sûre (Corbiau 1978,131).

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Hollange . Fusie: Fauvillers. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: verspreide landelijke bewoning.

Burnon Moronrue

Soort vindplaats: grafveld. Datering: (?)/96-161/(?) n.C.

In het gehucht Burnon, op de plaats Moronrue, werd voor 1919 een begraafplaats uit het Hoge Keizerrijk onderzocht door R.
en E. Malget (Malget 1919, 181-182; AIALx 67, 1936, 253-254 (V. Balter en Ch. Dubois)). Volgens R. en E. Malget ging 
het om een klein vierkant en omheind grafveld met een zijde van twintig meter. Van de omheiningsmuur werden naar eigen
zeggen nog resten teruggevonden. Het terrein werd doorsneden door twee oost-west georiënteerde wegen met een breedte 
van twee meter en een bedding van zandsteenblokken en kiezel. Er zouden een honderdtal graven zijn teruggevonden. Drie 
vierde van de graven bevatte niets dan beenderresten. In de andere graven werd vaatwerk gevonden, fibulae, glaswerk,
munten van Nerva (96-98) en Antoninus Pius (138-161) en een terracottabeeldje van een haan nr. 734. Op basis van de 
genoemde munten, kunnen wij stellen dat het grafveld minstens in de tweede eeuw gebruikt werd.

Context 86: onbekend

Serie 839. Datering met iconografie: 69/96-161/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 734 (839). Thema: haan. Type: staand. Bewaringstoestand: het uiteinde van de staart en de bek 
zijn afgebroken. Breedte: 8,4 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 107. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk
met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond, gegraveerd oog met pupil. Het detail van de staart op de 
rechterhelft is bijna volledig vervaagd. Luchtgat door de onderzijde van de sokkel. Ingesloten steentje (zie
Dheedene). Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Malget en Malget 1919, 181 (vermelding); Dheedene 1959, 173
nr. 831: beschreven onder de hoofding “Treveri”, vindplaats onbekend.
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Huise Lozer “Kasteelstraat”

In 1965 werd in het gehucht Lozer, op de percelen A 612, 623 en 614, een grafveld opgegraven door de RUG (De Laet et al. 1965,
55-100). In totaal werden 34 brandrestengraven opgetekend. De archaeologica dateren het grafveld van de laatste decennia van de
eerste eeuw tot het einde van de tweede eeuw. In 1966 werd op perceel A 619, 100 m ten zuidoosten van het grafveld, een groep 
afvalkuilen opgegraven die een indicatie vormen voor de nabijheid van een nederzetting (De Laet et al. 1965, 101-125). De
vulling van de kuilen loopt van het laatste derde van de eerste eeuw tot het begin van de derde eeuw. De nederzetting maakt deel
uit van een geheel van dertien kleine rurale inplantingen rond de grotere vicus van Kruishoutem Kapellekouter (Vermeulen et al. 
1993, 62-63 fig. 4(F. Vermeulen en M. Rogge): verspreidingskaart, vindplaats aangeduid als HU 2; zie ook site Kruishoutem 
Kapellekouter). Gezien de inplanting van de site op eerder schrale zandgronden, is hier vermoedelijk nooit een hoge agrarische 
rendabiliteit mogelijk geweest, wat een eerder traditionele levenswijze doet vermoeden (Vermeulen et al. 1993, 66-68 fig. 9(F.
Vermeulen en M. Rogge): kaart met de ligging van het grafveld en de nederzetting). De site leverde ook sporen op van een 
ijzertijdnederzetting, maar er werd geen continuïteit aangetoond met de Romeinse periode (Vermeulen et al. 1993, 27-28 (K.
Braeckman)).

Gemeente: Huise. Fusie: Kruishoutem. Oost-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Menapiorum.

Soort site: kleine landelijke inplanting en grafveld. Datering: 65 - 220 n.C.

Perceel A 619

Soort vindplaats: nederzettting, artisanaat, ijzerverwerking, landbouw, veeteelt. Datering: 65 - 220 n.C.

In het voorjaar van 1966 werden door de heer J. Van Wambeke scherven gevonden, afkomstig van Gallo-Romeinse 
afvalkuilen, gelegen in de oostelijke hoek van perceel A 619 (De Laet et al. 1965, 101). In augustus 1966 werd de zone
onderzocht door de RUG. Als enige sporen werd een reeks afvalkuilen opgetekend (De Laet et al. 1965, 54 fig. 30, 102 fig.
70). De zandige vulling bevatte honderden scherven van vaatwerk, waaronder terra sigillata, terra nigra, gevernist aardewerk,
Pompejaans rood, zeepwaar, mortaria, kruiken, dolia, kookpotten, kommen en borden. Opvallend waren een tweehonderdtal
scherven van technisch vaatwerk, een tiental ijzerslakken en houtskool (De Laet et al. 1965, 119-120). Deze vondsten 
werden geïnterpreteerd als sporen van lokale siderurgie. Verschillende maalstenen, een paardentand en rundertanden
getuigen van landbouw en veeteelt. Tenslotte werd een groot aantal bouwmaterialen gevonden als tegulae, wandleem, 
kalksteen, zandsteen, een stuk marmeropleg en ijzeren beslagwerk. Uit de studie van de archaeologica werd geconcludeerd 
dat de gelaagdheid van de kuilen geen chronologische betekenis had, en dat zijn als gelijktijdig te beschouwen zijn (De Laet
et al. 1965, 101). De voorwerpen dateren uit het laatste derde van de eerste eeuw tot het begin van de derde eeuw, met de
nadruk op de tweede eeuw (De Laet et al. 1965, 124). Het geheel is daarom gelijktijdig met het nabij gelegen grafveld.

Context 87: Oostelijke perceelshoek, opgraving Van Wambeke (1966)

Bij de vondsten verricht door J. Van Wambeke, hoort een fragment van een terracottabeeldje met inv. nr. Hu. 66/J.V.W
(De Laet et al. 1965, 121). Het stuk is niet toegankelijk voor onderzoek.

Huissignies Canteleu

De site op de plaats Canteleu vormt het hoogste punt van het plateau dat de vallei van de rivier Hunelle beheerst, een bijrivier van
de Dendre Orientale. De lemige bodem bevat veel keien en vertoont een dunne ijzerrijke horizon aan de basis van de leemlaag
(PPGM 19, 1974, 19 (L. Demarez). Een begraafplaats uit het Hoge Keizerrijk werd gelokaliseerd door L. Demarez in 1960, en
gedeeltelijk opgegraven in 1969. Rond 1964 ontdekte een landbouwer op een honderdtal meter van de begraafplaats een
Gallo-Romeinse kelder gebouwd in zandsteen (PPGM 19, 1974, 19(L. Demarez)). Het bouwpuin, gevonden bij prospecties rond 
de kelder, op een oppervlakte van ongeveer een halve hectare, zijn een indicatie voor de aanwezigheid van een kleine nederzetting
in de buurt van de necropool. De Romeinse weg Bavay - Velzeke wordt gesitueerd op ongeveer twee kilometer ten westen van de
site. In de nabijheid van het grafveld werden tevens sporen gevonden uit de bronstijd (Lesenne 1985, 76-77).

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Huissignies . Fusie: Chièvre. Henegouwen, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: baan Bavay-Velzeke, grafveld, nederzetting.

Grafveld

Soort vindplaats: grafveld.

Het grafveld is gelegen op perceel Popp D 613,4 . Kort na de ontdekking werd het grafveld door verzamelaars geplunderd. L.
Demarez kon een vijftiental graven redden en een twintigtal geplunderde graven lokaliseren (Demarez 1974,20 ). Op de 
westelijke rand van het veld bevond zich een grote massieve basis, mogelijk van een grafmonument. Deze werd niet verder 
onderzocht. De grafinhoud van verschillende graven was geplaatst binnen een nis van grote zandsteenblokken. Andere
graven bestonden uit eenvoudige vierkante of rechthoekige kuilen. Vooral de graven beschermd door steenblokken waren 
reeds geplunderd. Er werden zowel brandrestengraven als urnengraven aangetroffen. Het graf met het rijkste grafmobilier
werd gevonden in december 1969. Het gaat om brandrestengraf 24, met een dertigtal bijgaven binnen een houten bekisting
(Demarez 1974, 20-22; Archeologie 1971, 17 en Pl. II (L. Demarez): gedateerd in het begin van de Flavische periode, maar 
op basis van een bord Gose 252 eerder einde eerste eeuw). Het mag op basis van zijn inhoud gedateerd worden op het einde
van de eerste eeuw. In graf 23 werd een intact terracottabeeldje gevonden.

Context 88: graf 23 (1965)

Graf 23 is een urnengraf met een beperkt maar zeer goed bewaard mobilier (Demarez 1974, 20). De grafgiften waren 
beschermd door 4 verticaal geplaatste tegulae met de randen naar buiten gekeerd. Daarin bevonden zich de asurn in 
grijsbakkende pasta met de beenderresten, een kom in terra sigillata Drag. 35, een hexagonale fles in heldergroen glas

Soort context: graf. Datering: 50-200 n.C. Gecorrigeerde datering: 150/165-170/180 n.C.
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en een intact terracottabeeldje van een nutrix. Beide voorwerpen die het beeldje vergezellen komen voor van het 
midden van de eerste tot het einde van de tweede eeuw, zodat de datering zeer algemeen blijft (Voor de hexagonale 
fles: Isings 1957, 63-66 hexagonale variëteit van vorm 50A komt voor vanaf het midden van de eerste eeuw tot het 
einde van de tweede of begin derde eeuw (Remagen: B.J. 1907, 152 Grab 78); Goethert-Polaschek 1977, 196, 299 nr.
1211 Grab 150, Taf. 14 graf 150 uit Trier - Maar wordt gedateerd in IIB en het type “Form 115” wordt gedateerd in de
Antonijnse periode).

Serie 334. Datering met iconografie: 150/165-170/180 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier La 
Forêt: statuette 3857 (334).

Cat. nr. 230 (334). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: volledig bewaard. Hoogte: 15,7 cm. Breedte: 6 cm. Bewaarplaats: Blicquy MPG. 
Inventarisnummer: HU CA 65-17. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk 
onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. De hoge hals heeft een conisch verloop. De verbinding
van de hals met lichaam en hoofd is niet vloeiend. Het hoofd staat niet midden op de hals, maar helt naar 
rechts. De details van het kapsel zijn achteraan uitgevaagd aan de onderrand. Op de schouders zijn links 3
parallelle schuine groeven bewaard, rechts 2. Fijne naad. De naad is licht geglad. Een luchtgat van 3,5 mm
bevindt zich in het midden van de linkerarmleuning van de zetel. Op de onderkant van het bodemplaatje is
een afdruk bewaard van parallelle lijnen. Retouches zijn zichtbaar aan de oogranden, de omranding van de
haarlokken boven het voorhoofd, de vingers en het visgraat motief van de zijleuningen vooraan. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Oppervlak met oranjerode 
sporen op de sokkel achteraan, vooraan en op de onderzijde. Resten van oranjerode engobe. Hardheid: 
zacht (Mohs 1). Bibliografie: Demarez 1974 , 20.

Jupille-sur-Meuse Gît-le-Coq

In 1872 werden opgravingen ondernomen door het Institut Archéologique Liègeois op het plateau Gît-le-Coq (Schuermans 1872,
469-496). Op het hoogste punt, ongeveer in het midden van het plateau werden Romeinse muurresten gevonden, gedeeltelijk 
verstoord door recentere graven. Tot deze grondvesten behoorden een kelder, een mozaïek en een hypocaust. De bijgevonden
archaeologica weerspiegelen een bezetting van de eerste tot de derde eeuw. De kelder en de hypocaust duiden op een 
woonfunctie. Volgens sommige auteurs zijn dit de resten van een villa (De Maeyer 1940, 143). Het mozaïek getuigt van het 
luxueus karakter van het bouwwerk. Recente opgravingen toonden aan dat op deze plaats een fanum en meerdere gebouwen te
situeren zijn (niet gepubliceerde poster op Romeinendag 2005). Vermoedelijk hebben wij hier te maken met een kleine vicus.

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %

Gemeente: Jupille-sur-Meuse. Fusie: Liège. Luik, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: vicus, heiligdom. Datering: 0 (?)-275 (?) n.C.

Jupille-sur-Meuse Gît-le-Coq

Soort vindplaats: verschillende cultusvoorwerpen, gevonden in dezelfde omgeving. Datering: 0 (?)-275 (?) n.C.

Over de precieze vondstomstandigheden van statuette nr. 1159 is weinig meer geweten dan dat de vier fragmenten op 11 mei
1872 samen op dezelfde plaats werden gevonden (Schuermans 1872, 483). In vermoedelijk dezelfde omgeving werden de
daaropvolgende dagen nog een planetenvaas en een bronzen ever gevonden (Schuermans 1872, 484-485, 488-489 pl. VII fig.
3 en fig. 9, 9 bis; BIAL 23, 1892, 423-430 (F. De Villenoisy): planetenvaas ; Defize-Lejeune 1964, 49 : vermeldt planetaire 
vazen op twee sites te Jupille, maar het gaat telkens om hetzelfde stuk). De voorwerpen van de opgraving (o.a. de 
planetenvaas) worden bewaard in het museum Liège MC (Renard 1905, 302 nt. 2: Vermelding van de aap. De passage
betreft een opsomming van de beeldjes uit het museum Liège MC).

Context 89: onbekend

Cat. nr. 1159. Thema: aap. Bewaringstoestand: het beeldje is uitsluitend gekend via een ruwe schets, 
gepubliceerd door Schuermans in 1872. Er werd een fragment gevonden van de kop, twee armfragmenten
en een fragment van de basis: geïnterpreteerd als aap. Productieregio: Onbekend. Bibliografie: 
Schuermans 1872, 483 pl. VII fig. 8; Renard 1905, 302 noot 2: Renard signaleert in 1905 een groot maar 
onvolledig terracottabeeldje van een aap te Jupille. Foto: Schuermans 1872.

Kerkhove Waarmaardse Kouter

De vindplaats is gelegen tussen de dorpskernen van Waarmaarde en Kerkhove op een oeverwal uit de recente periode van het
Holoceen (De Cock en Rogge 1988, 13 fig. 1, 14 fig. 3). De Waarmaardse Kouter is een zandleemrug die ongeveer 5 m uitsteekt 
boven de alluvia van de nabij gelegen Rijtgracht en Schelde, die hier op ongeveer 150 m van elkaar liggen. Pollenanalyse wees uit
dat het omliggende landschap in de Romeinse periode sterk ontbost was en in cultuur gebracht (De Cock en Rogge 1988, 13).
Sedert 1973 worden er opgravingen verricht door de V.O.B.o.W. over een areaal van vijf hectare. Er werden voorwerpen
gevonden uit het Mesolithicum en het Neolithicum. In 1985 werd een zespostenconstructie gevonden uit de ijzertijd. Vanaf het
midden van de eerste eeuw n.C. ontwikkelde er zich een Gallo-Romeinse baanpost. Deze is gelegen bij het samenkomen van de

Centraal-Gallische exemplaren: 60 %     Oost-Gallische exemplaren: 40 %
Centraal-Gallische series: 60 %                 Oost-Gallische series: 40 %

Gemeente: Kerkhove. Fusie: Avelgem. West-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Menapiorum, grens met civitas Nerviorum.

Soort site: kruispunt van banen naar Blicquy en Tournai, Schelde, civitasgrens, Gallo-Romeinse baanpost ingericht in drie fasen 
met breekpunten rond 100 en 180 n.C., logementsgebouwen en opslagplaatsen, kalkoven, steenbewerking, ijzerverwerking. 
Datering: 50 - 275 n.C.
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landwegen naar Blicquy en Doornik, op de grens tussen de Civitas Nerviorum en de Civitas Menapiorum, die gevormd werd door
de Schelde (Rogge 1980, 50-53). Een eerste-eeuwse havenkom duidt op het belang van de Schelde als verbindingsweg.

De inplanting kende drie bouwfasen (Van Roeyen 1996, 79-87(S. De Cock): fig. 3 overzichtsplan). Tot de eerste fase behoren een
reeks houten constructies, opgericht rond het midden van de eerste eeuw. Deze werden rond de overgang naar de tweede eeuw 
vervangen door constructies met een fundering in Doornikse kalksteen. De overgang naar deze tweede fase werd planmatig 
voorbereid door een reeks grachten die de houten constructies sneden en de rooilijn aangaven voor de tweede-eeuwse gebouwen 
(zie ook vindplaatsen: sleuf 31). Deze grachten bevatten uitsluitend voorwerpen uit de eerste eeuw en moeten daarom zeer snel 
weer zijn opgevuld. Voor het einde van de tweede eeuw, vermoedelijk bij de eerste Germaanse invallen werd de hele nederzetting
vernield door brand. Op het einde van de tweede of het begin van de derde eeuw verschenen nieuwe stenen gebouwen met
eenzelfde oriëntatie, maar volgens een nieuwe rooilijn. In deze periode werd de nederzetting omgeven door een gracht met
palissade. Deze nieuwe aanleg gebeurde planmatig volgens een vooraf doordacht schema en weerspiegelt het officiële karakter
van de baanpost. Ook deze bouwfase werd op haar beurt vernield in het derde kwart van de derde eeuw. Schaarse sporen wijzen
op een beperkte occupatie in de laat-Romeinse tijd. Pas omstreeks het einde van de vijfde eeuw of het begin van de zesde eeuw
vestigde zich opnieuw een Merovingische bevolkingsgroep op de noordoostrand van de vroegere inplanting.
De gebouwen die volgens hun grondplan geïnterpreteerd worden als logementsgebouwen en opslagplaatsen, werden volgens een
strak schema ingeplant. Dit pleit voor het officieel karakter van de plaats. Mogelijk fungeerde zij als fiscaal inzamelcentrum voor
de jaarlijkse annonae van de vele omliggende villae (Rogge 1980, 52: volgens M. Rogge gaat het om een baanpost voor de
staatspostdienst (cursus publicus), uitgerust met logementsgebouwen voor de rondreizende staatsbeambten en met 
staatsmagazijnen waar de annonae en/of de officiële goederen in transit werden opgeslagen. In sommige stationes waren ook 
kleine troepenafdelingen gelegerd voor de bewaking van de staatsmagazijnen en de veiligheid langs de wegen). Naast deze
officiële functie, was er ook ruimte voor artisanale werkzaamheden. Hiervan getuigen een kalkoven uit de derde bouwfase, sporen
van steenbewerking in de benedenzone en sporen van smeedactiviteit, verspreid over het hele site (Schuerman 1994, 52-59;
Archeologie 1984, 109-110 (M. Rogge, A. Van Doorselaer en S. De Cock)). De overblijfselen van metallurgie bestaan vooral uit
smeedhaardbodems (Schuerman 1994, 52-59). Eén kuil bevatte ook vloeislakken die op het reductieproces wijzen, maar de 
datering ervan kan zowel Merovingisch als Romeins zijn. De ijzerbewerking had plaats in een ruime periode. Slakken bevonden
zich zowel in eerste-eeuwse stratigrafische lagen als in de opvulling van de kalkoven uit de derde bouwfase.

Bij de interpretatie van de grondsporen dient rekening gehouden te worden met de erosiegraad van de verschillende zones van de
nederzetting. De bovenzone bevindt zich op het hoogste deel van de zandleemrug. Door erosie liggen de archeologische sporen 
hier onmiddellijk onder de bouwlaag. In de middenzone die op de helling ligt, is de erosie echter zo ingrijpend dat het onderzoek
tot nu toe weinig sporen heeft opgeleverd. De benedenzone die aanleunt tegen de Rijtgracht is bedolven onder een metersdikke 
laag colluvia, afkomstig van de bovenzone en vooral van de middenzone.

Benedenzone, sleuf 47 bis

Soort vindplaats: verspoelde nederzettingsresten. Datering: 50 - 275 n.C.

In de benedenzone van de site werden 5 sleuven uitgezet langs de rand van het Schelde - alluvium (Archeologie 1982, 73-74
(M. Rogge en A. Van Doorselaer)). Sleuf 47 bis bevatte een 23 m brede komstructuur die in de Flavische periode mogelijk 
als zwaaikom werd gebruikt voor de schepen. De opvullingslagen 3 en 4 bevatten archaeologica die het einde van de 
opvulling dateren rond het midden van de tweede eeuw. Twee colluviale lagen 5 en 6 dekten het geheel af.

Context 94: Colluviale lagen 5 en 6 (1982)

Het fragment van de staande Fortuna nr. 385, bevond zich in de colluviale lagen 5 en 6 (info. S. De Cock). Hoewel deze
lagen tot stand kwamen na het midden van de tweede eeuw, bevatten zij voorwerpen die de gehele Romeinse 
bezettingsfase omvatten. Zij kwamen tot stand door erosie van de helling die het sterkst was in de middenzone van de 
baanpost.

Datering: 50-275 n.C.

Serie 222. Datering met iconografie: 140/150-200/220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse
185 (222), 385 (222) en 765 (222).

Cat. nr. 385 (222). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: voorzijde met de
borst en de rechterarm en de keerzijde met de rechterschouder en de rechterarm. Sporen van verbranding 
op het oppervlak en tot in de kern van de wand. Bruine harsachtige sporen aan de mantelplooien op de 
buik en op het breukvlak onderaan. Hoogte: 6,4 cm. Bewaarplaats: Avelgem RAM. Inventarisnummer: 
KER 82/47 bis/5-6. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Met vlakke gravering herwerkte mal. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: bijgesneden
aan de hand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3) tot bruinig zwart 
(Munsell 10 YR 3/1). Oppervlak plaatselijk licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3): dunne engobe. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Bovenzone, sleuf 27

Datering: 50 - 275 n.C.

De vierde opgravingscampagne van 1977 concentreerde zich op de bovenzone van de site. Er werd een derde-eeuws stenen
horreum met portiek opgegraven, met eronder een eerste-eeuwse houten constructie (Archeologie 1977, 96 fig. 27, 98 (M.
Rogge en A. Van Doorselaer)). Sleuf 27 omvat het volledige houten gebouw en de noordelijke lange gevel van het horreum.

Context 90: Archeologische laag

De staande vrouw met kind nr. 258, werd gevonden in de archeologische laag die de volledige bezettingsperiode
besloeg van 50 tot 275 n.C. (Op het opgravingsplan werd de archeologische laag ingedeeld in 3 perioden Al 1, Al 2 en
Al 3, maar het inventarisnummer van het beeldje bevat slechts de algemene vermelding Al).
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Serie 313. Datering met iconografie: 150-200/220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 258 
(313).

Cat. nr. 258 (313). Thema: vrouw met kind. Type: staand met één kind. Bewaringstoestand: voor- en 
keerzijde van halfweg de onderbenen tot aan de hals. Het oppervlak van de voorzijde is sterk geërodeerd 
en beschadigd ter hoogte van de bovenbenen. Hoogte: 9,1 cm. Bewaarplaats: Avelgem RAM. 
Inventarisnummer: KER 77/27/Al. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Lineair herwerkte plooienval op de keerzijde. De voorzijde is zeer vaag
en werd niet opvallend geretoucheerd. De plooien hebben vooraan een soepel verloop. Breed 
gladgestreken naad. Bijgesneden naad: rechts onderaan de mantel boven het breukvlak. Extreem 
dikwandig van 0,5 tot 1 cm, zodat binnenin slechts een smalle holte blijft. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: witter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Donkerbruine beschildering op het oppervlak. Aan de 
voorzijde werden op iedere bovenarm telkens 2 bruine armbanden geschilderd: 5 YR 7/2. Sporen van 
beschildering bleven ook bewaard boven en onder het hoofd van het kind. Daarvan is de kleur vervaagd. 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Bovenzone, sleuf 31

Datering: 50 - 275 n.C.

In de bovenzone van de site werd van 1977 tot 1984 een complex opgegraven van drie elkaar oversnijdende bouwfasen uit 
het Hoge Keizerrijk. De oudste sporen bestaan uit een driebeukig houten gebouw uit de eerste eeuw (Archeologie 1984, 109
(M. Rogge, A. Van Doorselaer en S. De Cock). Deze sporen werden oversneden door een derde-eeuwse stenen constructie 
die op haar beurt een tweede-eeuws gebouw met stenen funderingen sneed (Archeologie 1977, 97 fig. 28, 98 (M. Rogge en
A. Van Doorselaer); Archeologie 1978, 82-83 (M. Rogge en A. Van Doorselaer)). Het houten gebouw werd eveneens
gesneden door een gracht die vrijwel over de ganse breedte van de nederzetting kon worden gevolgd. Zij verliep parallel met
drie gealigneerde constructies uit de tweede eeuw met gelijke oriëntatie. De aanleg van de gracht moet daarom geplaatst 
worden na de houtbouwfase. De vulling bevatte nochtans uitsluitend voorwerpen uit de Flavische periode. Het is daarom
weinig waarschijnlijk dat de gracht lang heeft opengelegen. Zij dateert daarom uit de aanlegfase van de tweede-eeuwse
gebouwen met stenen fundering, die op de overgang van de eerste naar de tweede eeuw wordt gesitueerd. Het overschakelen
van houtbouw naar constructies met stenen fundering gebeurde bijgevolg even planmatig en abrupt als de overgang van de
tweede-eeuwse naar de derde-eeuwse bouwfase. Van de laatste overgang zijn de sporen op het terrein wel ingrijpender. 
Verschillende houtskool en concentraties van dakpan getuigen van een vernieling, vermoedelijk bij de eerste Germaanse
invallen rond 175 n.C. (Archeologie 1977, 97 fig. 28, 98 (M. Rogge en A. Van Doorselaer): aanvankelijk werden deze 
brandvlekken geïnterpreteerd als haarden). Zij werden veelvuldig aangetroffen in deze zone, maar ook op vele andere 
plaatsen op de site. In het oostlijk deel van sleuf 31 was bovendien goed zichtbaar hoe een steriele leemlaag was aangebracht
rond het einde van de tweede of het begin van de derde eeuw om het terrein te nivelleren en de derde bouwfase voor te 
bereiden (info S. De Cock).

Context 91: Spoor k6 (1984)

In grondspoor k 6 werd een voetplaatje gevonden van zittende hond nr. 727. Het spoor bevond zich in het bovenste 
niveau van de Flavische grachtvulling en ernaast (grondplannen Avelgem RAM). Het bestond uit een houtskoolrijke 
vlek met een dicht pakket dakpannen. Verschillende categorieën aardewerk werden er in teruggevonden: dikwandig
technisch vaatwerk, scherven van ruwwandige roodbakkende amforen met brede horizontale groeven en sporen van een
witte verflaag (wanddikte 6 mm, ribbels 7 mm, reliëfbanden 8 mm, vlakke bodem met standring: zie ook Elewijt),
scherven van wielgedraaide potten in zandige grijsbakkende pasta, scherven van handgemaakte grijsbakkende potten,
terra nigra, terra sigillata en Pompejaans rood aardewerk. De aanwezigheid van enkele schelpen, het technisch vaatwerk
en de variëteit van de aardewerkcategorieën met een overwicht van het gewoon aardewerk, laten toe het geheel als
nederzettingsafval te interpreteren. Dateerbare aardewerkvormen zijn een terra nigra kom Holwerda 26 nr. 297 (IB - 
IIA), een randscherf terra sigillata Drag. 46 met bruinrode glanzende deklaag en fijne kalkinclusies, een bodem in terra
sigillata Drag. 18/31 met stempel OF VITAL, een kommetje in terra sigillata met onleesbare stempel en ten slotte een 
Oost-Gallische scherf van een mortarium in terra sigillata Drag. 45 met oranjerode kern en deklaag. Het grondspoor is 
duidelijk één van de brandvlekken die getuigen van de vernieling van de nederzetting in de tweede helft van de tweede
eeuw. Het bevat nederzettingsresten uit de tweede-eeuwse occupatiefase.

Datering: 100-170/190 n.C.

Serie 719. Datering met iconografie: 14-250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette.

Cat. nr. 727 (719). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
achterste helft van de voetplaat met indruk van het zitvlak. Lengte Maximaal: 3,4 cm. Bewaarplaats: 
Avelgem RAM. Inventarisnummer: KER 84/31/K6. Productietechniek: apart gevormd plaatvormig 
voetstuk. Een kleiprop verzekert de verbinding tussen het zitvlak en de voetplaat. Aan de onderzijde 
bevinden zich ondiepe, onregelmatige groeven. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Context 92: Tussen laag 8 en laag 3

Het pootfragment nr. 726 dat mogelijk behoort tot de hond cat. nr. 727 , werd gevonden op de overgang tussen de
occupatielaag (laag 8) uit de eerste en tweede eeuw en de steriele leemlaag (laag 3) die de derde-eeuwse bouwfase 
voorafging (info. S. De Cock). Deze vondstomstandigheden zijn perfect in overeenstemming met die van het
voetplaatje van de hond. De vondstomstandigheden sluiten niet uit dat beide fragmenten van eenzelfde beeldje
afkomstig zijn.

Datering: 100-170/190 n.C.
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Serie 719. Datering met iconografie: 14-250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette.

Cat. nr. 726 (719). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
voorpoot. Lengte Maximaal: 4,5 cm. Bewaarplaats: Avelgem RAM. Inventarisnummer: KER 
84/31/P3-l8. Productietechniek: apart gevormde voorpoten. Geen groef op de zijkant. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Bovenzone, sleuf 57

Datering: 50 - 275 n.C.

In 1984 werden in sleuf 57 in de bovenzone van de site, kuilen, grachten en een muur van een stenen constructie 
aangesneden (Archeologie 1984, 109-110 (M. Rogge, A. Van Doorselaer en S. De Cock): alleen de kuilen en grachten 
worden vermeld).

Context 93: Kuil 5a (1984)

In kuil 5a werd een fragment gevonden van een nutrix nr. 246. Hij stond stratigrafisch in relatie tot de stenen fundering
van een derde-eeuws gebouw en een gracht met eerste-eeuwse vulling (grondplannen Avelgem RAM). Kuil 5 was een
vergraving met een onregelmatig langwerpige vorm en een totale lengte van 6m. Zij tekende zich af binnen het stenen
gebouw en reikte met de korte zijde tot tegen de funderingen. De stratigrafische verhouding tot het gebouw is niet
duidelijk. Mogelijk ging de vulling over in kuil 2 die op deze plaats gesneden werd door de funderingen van het 
derde-eeuws gebouw. Kuilen 2 en 5 hadden dezelfde vulling van zandig leem gemengd met houtskool. Kuil 5 sneed de
gracht met eerste-eeuwse vulling. Aanvankelijk tekende kuil 5 zich af als twee aparte kuilen. Kuil 5a zette aan boven
het niveau van de grachtvulling en reikte met zijn vlakke bodem tot 55 cm onder de gracht. De zuidwestelijke
uitbreiding kuil 5b sneed de gracht over haar hele breedte. Uit deze stratigrafische situatie kan worden besloten dat de
kuil gegraven werd in de gevorderde tweede eeuw. Kuil 5 bevatte een vulling van zandig leem met in kuil 5a op het 
bovenste niveau houtskool en dakpanfragmenten en in kuil 5b op de bodem een concentratie van houtskool,
dakpanfragmenten, mortelresten en humeuze leem. Verder bevatte de vulling nagels, brokken onbewerkte kalksteen en
talrijke brokken beschilderde muurbepleistering. In gewoon aardewerk bevatte de kuil fragmenten van een kruik, een 
dolium en een amfoor. In terra sigillata vond men de vormen Drag. 29 (1ste eeuw), Drag. 27 (tot midden tweede eeuw),
Drag. 33 (tot einde tweede eeuw) en Drag. 18/31. Een bodemscherf in terra sigillata droeg de stempel SANVILLI M 
(Oswald, 418, 280: SANVILLUS van Lezoux, Trajan-Antonine). Verder vond men een dunwandig fragment in terra
nigra en fragmenten van een zandbestrooide deukbeker met rode kern en matte zwarte deklaag (Symonds group 18, nr.
302., p.33: Midden-Gallisch, midden tot eind tweede eeuw). Kuil 5 werd dus gegraven in de loop van de tweede helft 
van de tweede eeuw en bevatte met uitzondering van de randscherf Drag. 29, voorwerpen uit de tweede fase van de 
nederzetting. De grote hoeveelheden bouwafval en houtskool, doen besluiten dat het gaat om puin van de vernielde 
gebouwen na de eerste Germaanse invallen.

Datering: 100-170/190 n.C.

Serie 326. Datering met iconografie: 100/117-170/180 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ
Lary of La Forêt: statuette 3815 (326);Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 246 (326).

Cat. nr. 246 (326). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: onderste helft van de voorzijde. De linkerzijleuning van de zetel is afgebroken. 
Hoogte: 8,9 cm. Bewaarplaats: Avelgem RAM. Inventarisnummer: KER 84/57/K5a. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat.

Kester

Sinds de negentiende eeuw werden regelmatig resten van een Romeinse nederzetting teruggevonden langs weerszijden van de
Romeinse weg Bavay-Asse, ten noordwesten van het dorpscentrum van Kester (RHA 1, 1859, 254-257 (L. Galesloot); Desittere 
1963, 76-7; Beeckmans 1991: situatiekaart fig.1). Bij het rechttrekken van de huidige steenweg werden ter hoogte van de vicus in
1956 enkele bedreigde percelen onderzocht door de NDO onder leiding van J. Mertens. Men vond op perceel D 284 w2 aan de 
Lindestraat een wegenknooppunt van een noordzuid gerichte baan met een verharde kleibedding met kiezel, die overeenkomt met
het tracé van de baan Bavay - Asse en een oost-west gerichte baan met een basis van verharde klei, een kern van 
zandsteenblokken en een bovenlaag met kiezel, vermoedelijk een deel van de baan van Tongeren naar Cassel (AB 33, 1957, 35
fig. 18, 36 (J. Mertens). Ten zuiden van de vicus, langs de baan Bavay - Asse, werden bij kleiontginning in 1899 en 1900
verschillende tweede-eeuwse graven ontdekt, behorend tot het grafveld van de vicus (Beeckmans 1991, 136-138).

Centraal-Gallische exemplaren: 80 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Kester. Fusie: Gooik. Vlaams-Brabant, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: nederzetting aan wegenknooppunt , baan Bavay-Asse, baan Cassel-Tongeren (?). Datering: 40 - 275 n.C.

Perceel D 284 w2

Datering: 40 - 275 n.C.

Langs de noordzuid gerichte Romeinse kiezelweg werden enkele onvolledige zandstenen muurfunderingen in droog verband
gevonden. Verdere grondsporen bestaan uit enkele afvalkuilen met aardewerk en enkele kuilen met houtskool (dossier Kester
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NDO). Er werden onder andere munten, fibulae, terra sigillata en fragmenten van terracottastatuetten gevonden (Archeologie
1957, 148 en Pl. III). Het grootste deel van de vondsten dateert uit de periode van Claudius (41-54) tot in de tweede helft van
de derde eeuw. Op hetzelfde perceel werd reeds eerder een bijzondere vondst verricht van een bronzen patera met ramskop
(Beeckmans 1991, 138-139). Dit Campaanse importstuk uit de eerste eeuw, duidt samen met de statuetten op de 
aanwezigheid van cultusacitviteiten in dit areaal van de vicus (Een gelijkaardige patera werden gevonden in de tumulus van
Tienen Avendoren, maar de locatie van de vindplaats in het vicusareaal, sluit voor het exemplaar van Kester een funeraire
context uit).

Context 95: Sleuf V, losse vondsten

De statuetten nrs. 235 en 387 zijn losse vondsten uit sleuf V, de sleuf waarin de grondsporen van beide wegen
samenkwamen. De bovenlaag bevatte hier vondsten uit de volledige bezettingsperiode van de site. Statuette nr. 74 is
eveneens afkomstig uit sleuf V.

Soort context: wegenknooppunt.

Serie 337. Datering met iconografie: 180-200/250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ 
Lary: petrografische analyse 235 (337); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3842 (337).

Cat. nr. 235 (337). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: samengesteld uit 11 fragmenten. Het hoofd is verloren. Gipsrestauratie onder de 
rechterknie, de rechterzijkant en de linkerhelft van de romp. Het gelaat en achterhoofd cat.nrs. 255 en 757
behoren mogelijk ook tot dit beeldje. Hoogte: 11,1 cm. Bewaarplaats: Halle BS. Inventarisnummer: KE 
BL 172 e. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met 
apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Een luchtgat van 3 mm is geboord in de voorste helft ter hoogte 
van het midden van de linkerzijleuning. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR
8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Archeologie 1957, 148, Pl. III 
(W.L. en J.M.); Dheedene 1959, 88 nr. 477.

Cat. nr. 74. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard zijn de voorzijde 
van de buik tot aan de knieën en de keerzijde van de rechterdij. Samengesteld uit 4 fragmenten. 
Gipsrestauratie aan de rechterheup. Hoogte: 6,4 cm. Bewaarplaats: Halle BS. Inventarisnummer: KE BL
172 b en d. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Hol over de ganse 
breedte. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 
2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Archeologie 1957, 148, Pl. III (W.L. en J.M.): foto zonder 
gipsrestauratie en zonder het fragment van de hand; Dheedene 1959, 88 nr. 481.

Cat. nr. 387. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard zijn de voorzijde 
van kleed, de linkerhand en het linkerbeen, en de keerzijde van het linkeronderbeen en een klein fragment
van het kleed. Gipsrestauratie vult het ontbrekende gedeelte aan tussen de dij en de knie. Samengesteld uit
4 fragmenten. Hoogte: 9,1 cm. Bewaarplaats: Halle BS. Inventarisnummer: KE BL 172 f. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Fijne naad. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Archeologie 1957, 148, Pl. III (W.L. en J.M.): foto van het fragment met de
hand; Dheedene 1959, 89 nr. 483.

Context 96: onbekend

Serie 349. Datering met iconografie: 180-200/250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary
of La Forêt: statuette 3888 (349).

Cat. nr. 255 (349). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met één kind, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: achterhoofd en hals, samengesteld uit 4 fragmenten. Gipsrestauratie van het 
ontbrekende deel aan de rechterzijkant en opvulling van een breukvlak aan de linkerkant. Hoogte: 5,4 cm. 
Bewaarplaats: Halle BS. Inventarisnummer: KE BL 172 a. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Fijne naad. Luchtgat in de linkerzijleuning. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Archeologie 1957, 148, Pl. III (W.L. en J.M.); Dheedene 1959, 88 nr. 480.

Cat. nr. 757. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: gelaat. Hoogte: 1,9 cm. Bewaarplaats: Halle BS. 
Inventarisnummer: KE BL 172 c. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.
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Kontich Steenakker-Kapelleveld

De site is gelegen op de percelen C 645-648, in een driehoek tussen de Ooststatiestraat en de Kauwlei (Van Passen 1988, 877, 885
fig. 1 (H. Verbeeck en F. Lauwers ): plan met aanduiding van de opgegraven zones, 886 fig. 3: algemeen plan van de 
opgravingen). De terreinen zijn gekend onder de toponiemen Steenakker en Kapelleveld. Op ongeveer 800 m ten zuidwesten,
bevindt zich de site Kontich Alfsberg (Annaert 1993: met algemeen opgravingsplan Pl. I en topografische kaart met aanduiding
van de vindplaatsen p.53). Voor beide sites kan een meer dan strikt lokale, politiek-religieuze functie worden aangenomen. Voor 
de Alfsberg situeert zich die in de midden en late ijzertijd, en mogelijk nog in de eerste eeuw n.C., voor de site 
Steenakker-Kapelleveld vermoedelijk van de eerste tot de derde eeuw n.C.

Van 1964 tot 1970 werd op de steenakker (perceel C 647) onderzoek verricht door de vereniging AVRA o.l.v. F. Lauwers (Van 
Passen 1988, 877(H. Verbeeck en F. Lauwers )). De Steenakker beslaat de centrale sector van het terrein op perceel C 647, en 
wordt in de huidige verkaveling doorsneden door de Gallo-Romeinenlaan. In deze zone bevond zich een Gallo-Romeins 
heiligdom met een omgangstempel, omschreven door een gracht (zie vindplaatsen). Onmiddellijk ten zuiden van het heiligdom en
parallel met de oriëntatie van de tempel, bevond zich een langwerpig gebouw met een lengte van 27 m en een absis in de korte 
zuidwestgevel (Van Passen 1988, 879, 886 fig. 3, S2 (H. Verbeeck en F. Lauwers )). Mogelijk had het aan de zuidzijde een kelder
met houten wand, maar de sterke landbouwerosie in deze zone bemoeilijkten de interpretatie.
Van 1970 tot 1972 werd het onderzoek door F. Lauwers verder gezet op het belendende Kapelleveld , dat de noordelijke sector 
omvat op perceel C 648. Bij deze campagne werden voornamelijk greppelstructuren gevonden en kuilen met in de vulling
voornamelijk handgevormd aardewerk.
In 1985 werden de opgravingen hervat o.l.v. H. Verbeeck op de percelen C 645 en 646, gelegen in de zuidelijke sector. In 
samenwerking met de NDO, werd hier gewerkt met grootschalige sleuven van 5 x 100 m. Dit onderzoek leidde tot de ontdekking
van een Gallo-Romeinse woonzone met agrarisch en artisanaal karakter (Van Passen 1988, 879-880, 886 fig. 3, zuidelijke zone(H.
Verbeeck en F. Lauwers )). Houten gebouwen uit verschillende bouwfasen, waren geschikt binnen een systeem van
perceelsgrachten en rond een aarden weg.

In de nederzetting werden vele sporen aangetroffen van landbouwactiviteit, maar ook van artisanaat. Het agrarisch karakter werd
herkend door de vele vierpostenspijkers, maar ook door de aanwezigheid van silo’s en een hooiopper (Van Passen 1988, 
880-881(H. Verbeeck en F. Lauwers )). Spinschijfjes en weefgewichten getuigen van wolnijverheid (Van Passen 1988, 
880-881(H. Verbeeck en F. Lauwers )).
Het ambachtelijk karakter blijkt ook uit de hoger vermelde pottenbakkersoven, en de vele sporen van metaalverwerking, verspreid
over de nederzetting. Tussen de nederzetting en het heiligdom werd een grote reeks ronde kuilen gevonden met ijzerconcreties 
met daaronder de zwarte kern van een haard en vaak rode verkleuringen eronder (Lauwers 1971, 53-54, 57: Vooral sleuf XXIII. 
Onder één van de kuilen bevond zich waterput 6; Voor de situering zie Van Passen 1988, 886 fig. 3, W6 (H. Verbeeck en F. 
Lauwers )). Eénmaal werd duidelijk een kanaal opgetekend van de periferie tot de brandkern. Mogelijk staan deze sporen in
verband met de metallurgie (Lauwers 1971, 53: soms werd wit zand geassocieerd met de ovenstructuren. Zie in dat verband ook 
site Elewijt). Gelijktijdigheid van de metallurgie en de nederzetting, blijkt uit de vele ijzerslakken in de wegverharding (Van
Passen 1988, 881 (H. Verbeeck en F. Lauwers )). Technisch vaatwerk werd gevonden in de hele nederzetting.

Enkele voorwerpen die een aanwijzing geven voor de cultus, werden gevonden in de onmiddellijke omgeving van de tempel en in
de nederzetting. In terracotta werden de voorstellingen gevonden van Minerva en Venus in associatie met de tempel. Verder werd

in de nederzetting ten zuiden van de tempel een scherf gevonden met een inscriptie  (Graffito : Van Passen 

1988, 16 Afb. 6, 878(H. Verbeeck en F. Lauwers )). Tenslotte vond men een intaglio met een graanhalm, een raaf en een hoorn
des overvloeds (H. Verbeeck en F. Lauwers in Van Passen 1988, 18 Afb. V, 879). Deze laatste zou in verband staan met de
Apollocultus (Van Passen 1988, 16: in verband gebracht met de Mithrascultus; info. K. Sas aan AVRA: vergelijkende studie door
K. Sas wees uit dat de symbolen gangbaar zijn in de Apollocultus). Eerdere verwijzingen naar de cultus van Isis, berusten op een
foutieve interpretatie van de statuette van Minerva (Lauwers 1966, 63).

Centraal-Gallische exemplaren: 60 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Kontich . Fusie: Kontich. Antwerpen, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: greppelzones, heiligdom, nederzetting, metallurgie, pottenbakker, reorganisatie na begin tweede eeuw. Datering: 
(?)-275 n.C.

Centrale sector, Steenakker, heiligdom

Soort vindplaats: heiligdom.

Onmiddellijk ten zuiden van de greppelstucturen van de noordelijke sector, bevond zich een Gallo-Romeins heiligdom (Van
Passen 1988, 878-879, 886 fig. 3, S1 en G4 (H. Verbeeck en F. Lauwers); Verbeeck 2001,199 Fig. 2). De tempel had een 
cella van ca. 11 op 14 m en een omgang van ca. 17 op 21 m. Hij werd omschreven door een onregelmatige
trapeziumvormige greppel die de afbakening van de temenos vormde. Buiten de tempel, maar binnen de trapeziumvormige 
omheining, bevonden zich minstens twee, vermoedelijk drie waterputten.
Buiten de temenos, aan de zuidoostkant, in de as van het complex, bevonden zich twee zeer grote kuilen (Van Passen 1988, 
879, 886 fig. 3, K1 en K2 (H. Verbeeck en F. Lauwers)). Kuil 1(sleuf XXIV) bevond zich op 25 m van de temenos. Hij werd
slechts oppervlakkig onderzocht. Kuil 2 (sleuf XXI) leunde onmiddellijk aan bij de omheining van de temenos. Het is een 
ovale kuil van 16 op 10 m, omgeven door een rand van tegulae. Daarin werden o.a. verschillende fragmenten van versierde 
terra sigillata gevonden, munten, een speerpunt, een gesp met een kring van kleine bloemen in gekleurd glaspasta uit de
derde eeuw en het lemmer van een zwaard van Germaans type (Gesp: Van Passen 1988, 102 Afb. VIII, 879(H. Verbeeck en
F. Lauwers); Archeologie 1967, 53-55 Pl. Va (F. Lauwers) - zwaard: inv. nr. 161 (HK 68 Ste 155/38)) - munten en
speerpunt: Archeologie 1967, 53 (F. Lauwers)). In de diepte van deze kuil werden kleinere kuilen aangetroffen met
“elementen van smeltprocessen en hardere klei” (Lauwers 1971, 53-54).
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Van de tempel zelf bleven enkel uitbraaksporen bewaard van het muurwerk. Verder trof men twee opvallende 
vondstconcentraties aan en enkele vergravingen met bouwpuin. In deze contexten, werden voorwerpen gevonden die een 
licht werpen op het ontstaan en de evolutie van het heiligdom. In de uitbraaksporen van de porticus werd een munt gevonden
van Antoninus Pius (Rome 147-161 n.C.). Dit dateert het uitbreken van de funderingen alleszins na 161 n.C.
Een eerste belangrijke vondstconcentratie werd gevormd door een afvalkuil, axiaal gelegen in het oostelijk deel van de cella
(zie context). Deze bevatte munten van Domitianus (Rome 88/89), Trajanus (Rome 98-102 n.C.) en Antoninus Pius (Rome
152-155 n.C.). Naast aardewerk en fibulae, bevatte de kuil ook bouwmaterialen van de tempel, afkomstig van de vloer, de
muren en het dak (tesserae, kalksteen en tegulae). De vulling is daarom hoogst waarschijnlijk voor het grootste deel 
afkomstig van het puin na de vernieling van de tempel. De afmetingen en de ligging van de kuil stonden onmiskenbaar in
verband met die van een stenen fundering aan de westzijde van de cella. De afvalkuil en de fundering hadden een vierkante
omtrek en lagen axiaal en op regelmatige afstanden in de cella. Door hun ligging vormden deze kuilen structurele elementen
binnen het tempelgebouw. De fundering vormde een vrij massieve steenmassa, die slechts gedeeltelijk is uitgebroken. 
Mogelijk was het de basis voor een godenbeeld. Het architecturaal verband wijst erop dat de oostelijke kuil in oorsprong een
andere functie vervulde, voor hij gebruikt werd als afvalkuil. De oorspronkelijke vulling en de functie zijn moeilijk te 
achterhalen. Vermoedelijk werd hij pas in de eindfase van het heiligdom gevuld met archaeologica uit de gebruiksperiode 
van de tempel en met afbraakresten van vloer, muren en dak.
Een andere vondstconcentratie werd aangetroffen ten zuiden van de tempel in de sleuven XII en XIII. Deze strekte zich uit 
boven een lichte depressie boven twee waterputten. De laag bevatte naast aardewerk een munt van Hadrianus (Rome 
134/135/138), twee munten van Commodus (Rome 186-189 en Rome 190 n.C.), een bronzen speld uit de eerste of het begin
van de tweede eeuw en een fragment van een glazen ribbenkom uit dezelfde periode. Een terracottahoofdje van Minerva 
staat rechtstreeks in verband met de tempel. Temeer omdat een fragment van vermoedelijk hetzelfde beeldje gevonden werd
in de oostelijke kuil in de cella.
Twee concentraties bouwpuin werden gevonden. Een eerste concentratie werd gevormd door een langwerpig spoor van
tegulae, ingegraven in de vondstrijke laag boven de waterputten in sleuven XII en XIII. Een tweede concentratie bouwpuin,
bevond zich in de bovenste zone van de aanlegtrechter van waterput 2. De afbraakresten bestonden vooral uit tegulae,
waartussen een scherf terra sigillata gevonden werd met de stempel IVCIVSSLIO (Oswald stamps, 148: IVCIVSSICVS of 
Avocourt, Late Antonine). Op de bodem van de waterput bevonden zich naast een fragment Germaans aardewerk, ook
enkele resten van Romeins beton, marmerfragmenten en tegulafragmenten met mortelsporen. De aanwezigheid van dit 
bouwpuin wijst erop dat de tempel reeds verwoest was tijdens de gebruiksperiode van deze waterput. De Germaanse pot laat
geen nauwkeurige datering toe. Hij behoort tot een type dat in het herkomstgebied gangbaar was in de tweede en derde eeuw
(P. De Paepe en L. Van Impe, Historical context en provenancing of Late Roman hand-made pottery from Belgium, the 
Netherlands and Germany, Archeologie in Vlaanderen I, 1991, 145-180: bijzonder p. 152-153 fig. 7 nr. 5 en p.171.
Geïdentificeerd als type von Uslar III uit de tweede en derde eeuw, met verwijzing naar von Uslar R., Westgermanische
Bodenfunde des ersten bis dritten Jahrhunderts nach Christus aus Mittel- und Westdeutschland, Germanische Denkmäler der
Frühzeit 3, Berlin, 1938, 17-19, 68-72 en Pl. 7 nr. 6).

De schaarse terra sigillata, de bronzen voorwerpen en vooral de muntenreeks, duiden erop dat de tempel minstens in gebruik
was vanaf het begin van de tweede eeuw. Enkele aanwijzingen voeren haar ontstaan mogelijk terug tot de eerste eeuw. In de
eerste plaats is er de oriëntatie van het complex volgens een oude percelering, de aanwezigheid in de cella van een munt van
Domitianus, geslagen in 88/89 n. C, een bronzen speld uit de eerste of begin tweede eeuw en een fragment van een glazen
ribbenkom uit de vondstconcentratie ten zuiden van de tempel. Het is daarom niet uitgesloten dat de tempel ontstaan is in de
Flavische periode. Uit de studie van de archaeologica blijkt dat de tempel geen lang leven beschoren was. De munten in de
uitbraaksporen van de muren, de voorwerpen in de vondstconcentraties en tussen het geruimde bouwpuin laten geen twijfel.
Alles wijst erop dat de tempel verwoest werd vermoedelijk op het einde van de tweede of in de loop van de derde eeuw.
Terminus post quem is een munt van Commodus uit 190 n.C. in de vondstconcentratie ten zuiden van de tempel. Typisch
derde-eeuwse voorwerpen ontbreken. Na de verwoesting werd een waterput aangelegd ten zuiden van de tempel, met in de 
aanlegtrechter bouwpuin en keramiek, afkomstig van de tempel. De gebruiksperiode van de put situeert zich bijgevolg in de
derde eeuw. Gedurende deze tijd, werd hij gebruikt door mensen die contacten hadden met Germaanse bevolkingsgroepen. 
Hiervan getuigt het aardewerk dat gevonden werd op de bodem. Ook de nederzetting ten zuiden van de tempel blijft
bewoond in de derde eeuw. Verschillende vragen blijven daardoor onbeantwoord. Het tijdstip van de verwoesting van de 
tempel, laat niet toe om dit feit in verband te brengen met de eerste Germaanse invallen. Men kan zich dan ook terecht de 
vraag stellen of het niet gaat om een afbraak, eerder dan om een verwoesting. Tot nog toe konden elders op de site nog geen
sporen van verwoestingen worden vastgesteld. In tegendeel evolueren de huistypes schijnbaar continu. De reden waarom het
puin wel geruimd wordt, maar de tempel niet heropgebouwd blijft nog onduidelijk.

Context 98: Cella, sleuf IX, oostelijke kuil (1964)

Onder de ploeglaag van sleuf IX (in 1964 ingetekend als sleuf A) tekende zich vanaf 40 cm een diffuse ronde vlek af,
gemengd met vele kleine en grote tegulafragmenten en enkele scherven (Opgravingsdossier AVRA; Verbeeck 2001, 
200-201). Naast Romeinse scherven bevonden zich in deze zone drie scherven post-middeleeuws aardewerk. Deze vlek
is te interpreteren als de verstoring van de onderliggende structuur. Vanaf 60 cm diepte tekende zich duidelijk een grote
donkere vierkante vlek af met een zijde van 110 cm. Het spoor bereikte een diepte van 140 cm. Het uitgraven werd
bemoeilijkt door de hoge grondwaterstand en werd gespreid over 4 werkdagen. De indeling van de lagen slaat niet op
de stratigrafie, maar op de opgravingsetappes.
De zone tussen 55 en 80 cm bevatte zeer veel bouwmateriaal, zowel kalksteenbrokken als tegulae. Daarnaast werd in 
brons een gesp gevonden (Van Passen 1988, 15 Afb. 5 midden), een vingerring, twee beugels van fibulae en een 
beslagplaatje. Op 60 cm diepte bevond zich een fragment van een terracottastatuette van Minerva cat. nr. 205. Er 
werden twee munten gevonden, waarvan één van Antoninus Pius (Rome 152-155). Naast enkele scherven Romeins 
aardewerk, bevond er zich één fragment post-middeleeuws aardewerk.
De laag tussen 80 en 100 cm was doorspekt met brokjes cement, tesserae (gebroken keien, kleine rode scherven, 
langwerpige staafjes) en ook grotere stukken tegulae en Doornikse steen. Verder werd een bronzen gesp gevonden, een
vertinde scharnierfibula, een emailfibula, een bronzen kop, een benen speelschijf, een glazen kraal, glas, terra nigra,

Soort context: kuil, aangelegd in het kader van een verbouwing.

182



beenfragmenten en tanden van dieren, verkoold hout en een nagel. Er werden munten gevonden van Domitianus (Rome
88-89 n.C.) en van Trajanus (Rome 98-102 n.C.).
Tussen 100 en 140 cm bevonden zich opnieuw vele brokken grijze kalksteen, vele kleine cementbrokjes en tesserae 
(rode steentjes), hier en daar houtresten, stukjes wandpleister, fragmenten van tegulae en een ijzeren nagel. Daarnaast
werden ook scherven teruggevonden, een fragment van een spiraalfibula, en dierlijk bot.
De enige verwijzing naar een godheid is het fragment van een terracottabeeldje van Minerva. Een hoofdje van Minerva,
gevonden bij een paalspoor tussen de tempel en de zuidoostelijke afbakening van de temenos, behoort mogelijk tot 
dezelfde statuette (zie context).
Opvallend is de aanwezigheid van de vele bouwresten in de kuil waaronder dakpannen, kalksteen, tesserae, mortel en
wandpleister. Het voorkomen van stukjes kalksteen met cementresten, bewijst dat de bouwresten voordien in verband 
zaten, en afkomstig zijn van afbraak van de tempel. Ook de aanwezigheid van het terracottabeeldje, legt een relatie met
de cultus. Munten dateren de afbraak na 155 n.C. Een deel van de bouwmaterialen kan echter ook van de constructie 
zelf afkomstig zijn. De hoge concentratie van kalksteenbrokken, waaronder talrijke hoekvormig gekapte stukken, en 
hun positie, deed de opgravers vermoeden dat het oorspronkelijke een stenen kist betrof.
De functie van de kuil kan niet meer worden achterhaald. Wel is er een duidelijk architecturaal verband met de stenen
sokkel aan de westzijde van de tempel. Deze is eveneens vrijwel vierkant met een oppervlakte van ongeveer 1 m2 en 
een diepte van bijna 130 cm. De structuur fungeerde ongetwijfeld als fundering, mogelijk voor het godenbeeld. Tot een
diepte van 60 cm was de kern verstoord met in de vulling verbrand hout, dierlijk bot en stukken ijzer. Bij het vaatwerk
uit het verstoorde bovenste niveau, tussen 40 en 60 cm, werden ook hier 3 scherven van geglazuurd aardewerk
gevonden.
De post-middeleeuwse verstoringen werden opgemerkt in beide kuilen in dezelfde zone tussen 40 en 60 cm. Het 
terracottahoofdje nr. 205 werd gevonden aan de bovenzijde van de onverstoorde kuilvulling op 60 cm diepte.

Serie 267. Datering met iconografie: 125-175 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië (afwijkend procédé). Atelier: Rennes rue 
Saint-Louis: statuette 3713 (267) tot 3716 (267), 5051 (267), 5057 (267) tot 5060 (267) en 5064 (267), petrografische analyse 
5051 (267), 5057 (267) en 5064 (267); Brive-la-Gaillarde rue Marie-Rose Guillot: statuette 3456 (267), petrografische analyse
3455 (267); Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 203 (267) en 204 (267).

Cat. nr. 205 (267). Thema: Minerva. Type: staand met omhooggeplooide rechterarm. Bewaringstoestand: 
voorste helft van het schild en de rechterbovenhoek van het voetstuk. Hoogte: 6,6 cm. Bewaarplaats: 
Kontich MHO. Inventarisnummer: HK 65 Ste 75.10 Vondstnummer 98. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand en 
twee omlopende horizontale groeven. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië (afwijkend procédé). 
Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/4 tot 7,5 YR 6/4. Oppervlak licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2) tot 
plaatselijk grijsbruin (Munsell 7,5 YR 5/2). De lichtgrijze laag loopt door over de oude breukvlakken en is
bijgevolg een verweringslaag, geen engobe. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.

Context 99: Cella, sleuf VIII A3, archeologische laag

Sleuf VIII A3 is een sleuf met een oppervlakte van 4 op 2 m, gegraven in het midden van de noordwestelijke cellamuur.
De voorwerpen nrs. 1157 en 1158, werden gevonden in de archeologische laag, op een diepte tussen 35 en 60 cm.
Mogelijk handelt het om twee niet-passende fragmenten van eenzelfde Venusstatuette.

Soort context: tempel, cella.

Serie 26. Datering met iconografie: 100/150-170 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Yzeure Saint-Bonnet: statuette 
3004 (26), 3005 (26), 3006 (26), 3007 (26) en 5026 (26); petrografische analyse 89 (26), 90 (26), 91 (26), 92 (26), 97 (26), 104
(26), 5026 (26) en 1158 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3003 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary: 
statuette 3001 (26).

Cat. nr. 1158 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voor- en keerzijde 
van de rechterarm. Hoort mogelijk bij 1157 en de voorzijde van de dij. Hoogte: 5,2 cm. Bewaarplaats: 
Kontich MHO. Inventarisnummer: KFL VIII A3 35-60. Productietechniek: rechterhaarlok met korte 
schuine groeven. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht
(Mohs 2). Oppervlak: licht schurend.

Cat. nr. 1157. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: keerzijde van kleed en 
linkerbeen. Het fragment hoort mogelijk bij cat. nr. 1158. Hoogte: 6,8 cm. Bewaarplaats: Kontich MHO. 
Inventarisnummer: KFL VIII A3. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbel
in de plooi tussen de onderkant van het been en het kleed. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: licht schurend.

Context 100: Sleuf XII en XIII: Sleuf XIII, uitbreiding G, archeologische laag

Een tweede vondstconcentratie werd aangetroffen ten zuiden van de tempel in de sleuven XII en XIII. Deze strekte zich
uit boven waterput 1 en een cirkelvormige structuur die niet werd opgegraven, maar vermoedelijk ook als waterput
geïnterpreteerd moet worden. De vondstrijke laag boven de waterputten, reikte tot een diepte van ongeveer 70 cm en
bevatte aardewerk, metaal, glas en beenderen van onder andere varken en rund. Dateerbare vondsten zijn een munt van
Hadrianus (Rome 134/135/138), twee munten van Commodus (Rome 186-189 en Rome 190 n.C.), een bronzen speld
die thuis hoort in de eerste en het begin van de tweede eeuw en een fragment van een glazen ribbenkom uit dezelfde
periode (info H. Verbeeck). De meeste metalen voorwerpen zijn sierraden of elementen van kledij zoals bronzen 
spelden, fibulae en armbanden, een ijzeren zegelring zonder steen en een gouden bolletje afkomstig van een sierraad. 
Een bijzondere vondst is die van een terracottahoofdje van Minerva. Het werd gevonden ten noorden van waterput 1 op

Soort context: tussen de tempel en de temenos, vondstconcentratie bij paalspoor.
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een diepte van 38 cm, aan de bovenkant van de archeologische laag. Een fragment van het schild, gevonden in de kuil 
in de cella, behoort mogelijk tot hetzelfde statuette. Tenslotte werd in deze zone, maar buiten context, een intaglio 
gevonden die verband houdt met de Apollocultus.

Serie 267. Datering met iconografie: 125-175 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië (afwijkend procédé). Atelier: Rennes rue 
Saint-Louis: statuette 3713 (267) tot 3716 (267), 5051 (267), 5057 (267) tot 5060 (267) en 5064 (267), petrografische analyse 
5051 (267), 5057 (267) en 5064 (267); Brive-la-Gaillarde rue Marie-Rose Guillot: statuette 3456 (267), petrografische analyse
3455 (267); Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 203 (267) en 204 (267).

Cat. nr. 206 (267). Thema: Minerva. Type: staand met omhooggeplooide rechterarm. Bewaringstoestand: 
hoofd met helmbos. Hoogte: 6,5 cm. Breedte: 3,35 cm. Bewaarplaats: Kontich MHO. Inventarisnummer: 
HK 65 Ste 75.6 vondstnummer 771. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
opgezette helmkam met vooraan op de top gegraveerd detail, niet gestempeld. Productieregio: 
Centraal-Gallië (afwijkend procédé). Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lauwers 1966, 62-64 pl. VIIa rechts; De Boe 1970, 188 Pl.
IVa rechts; Willems en Clarysse 1999, 323 nr. 267.

Context 101: Sleuf X , bouwlaag (1964: toen sleuf B)

De sleuf van 2 x 4 m was gelegen op 10 m van de stenen sokkel in de cella. In de rand tekende zich een bank af van 
kleine stenen met een breedte van 40 cm en een dikte van 20 cm. In de tegenoverliggende wand werd een paalspoor
opgetekend met een diameter van 25 cm en een lengte van 82 cm. In de ploeglaag werd de arm gevonden van een
speelpop cat. nr. 381. Ploeglaag en archeologische laag bevatten hier vooral veel steenresten en fragmenten van tegulae
en imbrices. Het armpje is niet gemaakt uit terracotta. De Romeinse oorsprong is onzeker.

Noordelijke sector, Kapelleveld

In de noordelijke sector werden geen woonstructuren teruggevonden. De belangrijkste sporen bestaan uit drie rechthoekige
greppelstucturen en ten zuiden daarvan een Gallo-Romeins heiligdom. De rechthoekige greppelstructuren zijn moeilijk in de
tijd te situeren. De meest noordelijke vormt een bijna vierkante ruimte met een zijde van 8 m (Van Passen 1988, 878, 886 
fig. 3, G 1(H. Verbeeck en F. Lauwers). De structuur wordt door de opgravers geïnterpreteerd als een tempel zonder omgang
uit de late ijzertijd. Er zijn echter geen voorwerpen die op een cultus wijzen. Terwijl veel paalkuilen werden gevonden rond
de structuur, werden geen sporen gevonden erbinnen. Evenmin zijn er voorwerpen gevonden die een datering kunnen
aanbrengen. Wel kon worden vastgesteld dat de structuur werd oversneden door een gracht uit de Romeinse periode. Van de
twee andere greppelstucturen heeft er één een oppervlakte van 17 op 28 m (F. Lauwers in Archeologie 1972, 14; H.
Verbeeck en F. Lauwers in Van Passen 1988, 878, 882 fig. 3, G 2 en G 3). De gracht had een spitsvormig profiel. De vulling
bevatte geen scherven of afbraak. Enkel aan de buitenzijde werden enkele paalgaten aangetroffen met eenzelfde vulling en 
oriëntatie als de greppelstructuur. Algemeen kan gesteld worden dat de functie van deze constructies niet vaststaat en dat
continuïteit van de ijzertijd naar de Romeinse tijd niet is uitgesloten, maar evenmin bewezen.

Context 97: Terreinprospectie (1964)

In 1964 werd gestart met een prospectie van het terrein. Bij de prospectievondsten van het Kapelleveld wordt in het
handgeschreven verslag melding gemaakt van een “scherf van een terracottabeeldje” met een schets, die geen twijfel
laat bestaan over de identificatie van statuette nr. 411. Het fragment kreeg later ten onrechte het inventarisnummer HK
Ste. 75.12, wat verwijst naar de zone van het heiligdom op de Steenakker. Een Romeinse origine van het fragment is
mogelijk, maar niet bewezen.

Cat. nr. 411. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment met plooien van een kleed. Gemiddelde
dikte 4 mm. Hoogte: 2,8 cm. Bewaarplaats: Kontich MHO. Inventarisnummer: HK 65 ste 75.12 
Vondstnummer 64. Productieregio: Onbekend. Kleur: bruinig grijs (Munsell 10 YR 6/7). Oppervlak licht
geeloranje (Munsell 10 YR 8/2,5). Verweringslaag. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Lauwers 1966, 62-64 pl. VIIa links onder; De Boe 1970, 188 pl. IVa links onder; De 
Beenhouwer 2001 (Kontich), 214 Fig. 4.

onbekend

Het voetstukje cat. nr. 378, met inventarisnummer HK Ste. 75.11, werd ten onrechte in verband gebracht met de vondsten
van de Romeinse vicus (Archeologie 1966, 62-64 Pl. VIIa links boven (F. Lauwers); Ant. Class. 39, 1970, 188 Pl. IVa links
boven (G. De Boe)). Het gaat om een post-middeleeuws voetstukje in terracotta, van een beeldje, gebruikt in schietstanden
bij volkskermissen. De kleine afmetingen van het voetstuk en de typisch halfronde doorboring aan de onderzijde zijn
kenmerkend voor deze voorwerpen. Vermoedelijk is er een verband tussen de vorm van de doorboring en de bevestiging van
het beeldje op de schietstand. Gelijkaardige voetstukjes vonden wij bij prospecties te Wijnegem. Meer volledige fragmenten
laten toe de voorstelling te herkennen als het gekende volksfiguurtje “Manneke pis”. De vindplaats op het Romeinse site van
Kontich, de typische pijpaarde die gelijkt op die van de Romeinse terracotta’s en het fragmentaire van de vondst, vormden 
een verblindend kader voor deze voor de hand liggende vergissing. Op het ganse site, werden in de ploeglaag regelmatig
middeleeuwse en post-middeleeuwse voorwerpen gevonden, die vermoedelijk met de bemesting werden aangevoerd.

Context 102: onbekend

Cat. nr. 378. Miniatuurstatuette. Bewaringstoestand: voetstuk met voeten. Maximale diameter 2,2 cm. 
Hoogte: 1,6 cm. Bewaarplaats: Kontich MHO. Inventarisnummer: HK 65 Ste 75.11. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Lauwers 1966, 62-64 Pl. VIIa links boven; De Boe 1970, 188 Pl. IVa links
boven; De Beenhouwer 2001 (Kontich), 214-215 Fig. 5,2.
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Kortrijk

Sinds de zeventiende eeuw volgen de vondstmeldingen uit Romeins Kortrijk elkaar snel op (Bauwens-Lesenne 1963, 59-65: 
bibliografie voor de vondsten voor 1962). Naast munten, vaatwerk en constructiesporen, is één van de meest opmerkelijke 
vondsten die van de bronzen Venus, gevonden in 1913 in de huidige Julien Libaertlaan.
Volgens de huidige stand van onderzoek zou de Romeinse vicus in de midden-Romeinse periode bestaan uit drie occupatiezones,
gegroeid uit een vroege noordelijke woonkern op de linkeroever van de Leie (Deschieter 1995, 15). Na het midden van de eerste 
eeuw breidde de nederzetting zich uit over de rechteroever. Daar kwamen twee woonkernen tot stand, gescheiden door een brede
beekvallei: de zuid- en de oostwijk. De indeling van de nederzetting in drie zones, berust dus op een natuurlijke geografische
scheiding (in tegenstelling tot de sectoren, besproken in Despriet P., Romeins Kortrijk I. Bibliografisch vondstenrepertorium.
Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, 25, Kortrijk 1991: hierin werden vier artificiële arealen
onderscheiden met vondsten uit de vroeg- en midden-Romeinse periode en één concentratie met laat-Romeinse vondsten). In de
nabijheid van de zuidwijk bevond zich het grafveld van de Molenstraat dat gedeeltelijk is opgegraven en ten dele werd
gepubliceerd (Leva en Coene 1969). Het grafveld en de zuidwijk kennen eenzelfde chronologische evolutie (Deschieter 1995, 40,
137).
De romanisatie, die blijkt uit de vele importgoederen, is niet diepgaand in alle samenlevingsaspecten doorgedrongen (Deschieter
1995, 139). Dat blijkt onder andere uit het blijvend belang tot in de derde eeuw, van het handgevormd aardewerk, geëvolueerd uit
een voor-Romeins vormenrepertorium. Ook de kleine runderen in de veestapel zouden op een eerder inheemse veeteelttraditie
kunnen wijzen (Deschieter 1995, 135(A. Gautier)).
Uit het recent onderzoek van de zuidwijk blijkt het bestaan van een gevarieerd artisanaat (zie vindplaats: zuidwijk).

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %

Gemeente: Kortrijk. Fusie: Kortrijk. West-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Menapiorum.

Soort site: nederzetting, grafveld. Datering: 40 (?)-275/410 n.C.

Zuidwijk Groeningeabdij

Soort vindplaats: nederzetting, artisanaat, voorraadkuilen. Datering: 54 - 250 n.C.

De zuidwijk is gelegen op een lemig zandplateau dat afhelt in de richting van de Leie (Deschieter 1995, 14, fig. 1: plan met
algemene ligging, 16 fig. 2: kadasterplan; Deschieter 1993, 32 fig. 13: opgravingsplan). De zone is sinds de Middeleeuwen 
bekend onder de naam Steenland (Deschieter 1993, 33). Na een reeks ongestructureerde vondsten in de zuidwijk tussen 1969
en 1976, werden door de Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen, noodopgravingen uitgevoerd op de hoek van
de Houtmarkt, Groeningestraat en Kleine Leiestraat. De terreinen waren grondig verstoord door Middeleeuwse en 
post-middeleeuwse structuren, zodat het antieke loopvlak volledig verdwenen was en enkel dieper liggende sporen konden
worden opgetekend.

De oudste vondsten uit deze sector dateren uit de regeerperiode van Nero (54-68 n.C.) (Deschieter 1995, 40-41, 137). De 
Flavische tijd is materieel goed vertegenwoordigd. Daarentegen kunnen slechts weinig vondsten toegeschreven worden aan 
de eerste helft van de tweede eeuw. In de tweede helft van de tweede eeuw werd een waterput aangelegd en werden enkele
kuilen gedempt. Het einde van de bewoning is te situeren in de loop van de eerste helft van de derde eeuw. In een 
egaliseringslaag uit de vijftiende eeuw die een einde maakte aan de Middeleeuwse zandwinning op het terrein, werden 
vierde-eeuwse scherven gevonden. De laag is echter van elders aangevoerd en vormt geen bewijs voor een voortgezette 
laat-Romeinse bewoning op deze plaats (Deschieter 1995, 18).

De aardewerkvondsten van de zuidwijk, doen vermoeden dat lokaal aardewerk werd geproduceerd (Deschieter 1995, 137). 
Het handgevormd aardewerk is afkomstig van een productie op huishoudelijke schaal. Misbaksels van wielgevormd
aardewerk vormen een aanwijzing voor een gespecialiseerde productie op industriele schaal. Vondsten van technisch
aardewerk en vooral metaalslakken duiden op ijzerverwerkende nijverheid (Deschieter 1995, 138). Enkele fragmenten van 
smeltkroesjes, evenwel zonder zichtbare bronsresten, worden in verband gebracht met het smelten van brons (Deschieter 
1993, 37; Deschieter 1995, 132). Hoewel al deze elementen afkomstig zijn van artisanaat, zijn de beperkingen van het terrein
en haar archeologische sporen te groot om de sector met zekerheid te karakteriseren als zuiver ambachtelijke zone.

De opgegraven sporen bestaan voornamelijk uit kuilen, met in de vulling een gelijkaardig heterogeen vondstbestand. Steeds
terugkerend vondstcategorieën zijn aardewerk, fragmenten van vuurbokken (in totaal vierenveertig), metaal, wandleem, 
smeedafval en dierenbeenderen (Deschieter 1995, 37, 167 tabel I: concordantietabel van alle vondsten). Een waterput werd
in deze zone aangelegd in de loop van de eerste helft van de derde eeuw (Deschieter 1995, 38, 41). Onder de kuilen werd een
groot aantal secundaire, maar ook een aantal primaire contexten herkend (Deschieter 1995, 36-40). De secundaire of
“verplaatste” contexten bevatten sterk gefragmenteerde scherven en verweerd botmateriaal. Vermoedelijk is hun vulling
afkomstig van een afgegraven loopvlak van de nederzetting, dat voorwerpen bevatte uit de Neroonse en Flavische periode. 
Het vullen van de kuilen gebeurde in de Flavische periode of in de loop van de tweede eeuw. De primaire contexten bevatten
grotere fragmenten goed reconstrueerbaar of zelfs volledig aardewerk. De vulling van deze kuilen gebeurde in één keer of in
een korte tijdspanne, met voorwerpen die slechts korte tijd voor het dempen van de kuil in onbruik raakten. Het aantal
residuele vondsten is zeer gering in deze contexten. Vier van deze kuilen, werden aangelegd in tweede helft van de tweede 
eeuw, mogelijk gelijktijdig op het einde van deze periode. De regelmatige vorm van deze kuilen met min of meer
rechthoekig oppervlak en rechte wanden, doet vermoeden dat het in oorsprong voorraadkuilen betreft. Hun gelijke oriëntatie
werd mogelijk bepaald door de nabijheid van gebouwen. In één van deze kuilen, K 143, werd een fragment van een
terracottabeeldje aangetroffen.

Context 103: Perceel H 588 q, kuil K 119

Op perceel H 588 q, werd in 1989 de kerk en een gedeelte van het pand van de Groeningeabdij onderzocht. Kuil 119
werd onder meer doorsneden door de funderingen van de westelijke aanbouw van de abdijkerk (Deschieter 1995, 30).

Soort context: voorraadkuil, gevuld met nederzettingsafval. Datering: 150/170-180(?) n.C.
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Profiel en diepte zijn niet gekend. De homogeen grijze vulling bevatte naast een fragment van een terracottabeeldje nr.
1103, een grote hoeveelheid gefragmenteerd aardewerk, een fragment van een fibula, twee ijzeren nagels, twee 
glasscherven, drie fragmenten van vuurbokken, twee brokken wandleem, tien scherven technisch vaatwerk, een 
metaalslak en enkele dierenbeenderen.
Het betreft een primaire context met een gering aantal residuele vondsten (Deschieter 1995, 37, 141 nt. 18: slechts 2
scherfjes Zuid-Gallische terra sigillata ). Refitting toont aan dat de kuil gelijktijdig is gevuld met een naburige kuil
K143. Beide kuilen bevatten scherven van eenzelfde individu Drag. 37 (Deschieter 1995, 37, 49 nr. 1.4). Deze 
langwerpige structuur bevatte een groot aantal grote scherven en een 12-tal bijna volledige recipiënten (Deschieter
1995, 31). Opvallend is dat ook hierin precies twee ijzeren nagels werden gevonden, twee glasscherven, een glazen 
meloenkraal, een vuurbokfragment, zeven scherven technisch vaatwerk en dierenbeenderen.
De meeste voorwerpen zijn te dateren in de tweede helft van de tweede eeuw. Twee terra sigillatamortaria Drag. 43 en
45, verschaffen een terminus post quem voor het vullen van de kuilen rond ca. 170/180 n.C. (Deschieter 1995, 38, 44,
54).

Cat. nr. 1103. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: fragment van de rand van de linker zijleuning
van de rieten zetel en een deel van de linkerknie. Hoogte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Kortrijk ASZ. 
Inventarisnummer: 89. GR. K 119/81. Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Beenhouwer 
1995, 124-128, fig. 62 nr. 24 en fig. 63.

Kruishoutem Kapellekouter

De Kapellekouter is een heuvelrug, gelegen op de overgang van de vlakkere zandgronden van zandig Vlaanderen en de 
heuvelachtige zandleemgronden van Midden-België, precies op de waterkering tussen Leie en Schelde (Vermeulen et al. 1993, 60,
68, 120-121 (F. Vermeulen en M. Rogge)). Deze centrale geografische ligging tussen de valleien van Schelde en Leie en tussen 
twee landschapstypes die zich respectievelijk lenen tot akkerbouw en veeteelt, speelt ongetwijfeld een rol in de ontwikkeling van
de vicus. Mogelijk was de vicus in de Romeinse periode gelegen op het wegenknooppunt van de wegen uit Flobecq en Kerkhove
(Vermeulen et al. 1993, 62 (F. Vermeulen en M. Rogge)). De vicus maakte deel uit van de civitas Menapiorum, behorend tot 
Gallia Belgica (Vermeulen et al. 1993, 56 (F. Vermeulen en M. Rogge)). In de ruimere omgeving, werden op het grondgebied van
Kruishoutem, dertien andere Gallo-Romeinse vindplaatsen herkend van landelijke bewoningskernen, villae en begraafplaatsen 
(Vermeulen et al. 1993, 62-63 fig. 4(F. Vermeulen en M. Rogge): verspreidingskaart, Kruishoutem aangeduid als KR 8); zie ook
Huise Lozer)
Vanaf 1989 worden op deze plaats opgravingen verricht door het PAMZOV en het Seminarie voor Archeologie van de RUG 
(Vermeulen et al. 1993, 31(K. Braeckman )). Dit resulteerde in de ontdekking van een uitgestrekte Gallo-Romeinse vicus,
waarvan momenteel drie sectoren werden onderzocht (Van Roeyen 1996, 90 fig. 2 (M. Rogge en K. Braeckman): plan van het
vicusareaal en de opgegraven sectoren). Het areaal van de vicus beslaat een oppervlakte van ongeveer tien hectare. De meest
uitgebreide opgravingen gebeurden in de noordelijke sector A. Hier bevond zich een ambachtelijke woonwijk met houten 
gebouwen, voorraadkuilen en waterputten. Brons- en ijzerverwerking vormden het voornaamste artisanaat. Aansluitend bevond 
zich een sacrale zone met een altaar, waarond een groot aantal bronzen statuetten werden gevonden. De centrale sector B bevindt
zich op het hoogste punt van het plateau. Ten westen van de hier aangetroffen nederzettingssporen werd een gedeelte van een 
grafveld aangesneden met brandrestengraven (Van Roeyen 1996, 93-94 (M. Rogge en K. Braeckman)). In de zuidelijke sector C
werd bovendien een wegtracé aangesneden, binnen het nederzettingsareaal.
Mogelijk werd ook handgevormd aardewerk ter plaatse vervaardigd. Opmerkelijk is dat het handgemaakt aardewerk volgens de
tellingen van F. Vermeulen in de voor-Flavische periode nog 60% van het vaatwerk uitmaakt (Vermeulen et al. 1993, 140-141 (F.
Vermeulen )). Halfweg de tweede eeuw bedraagt het 40 % en in het begin van de derde eeuw nog slechts 20 %. F. Vermeulen wijt
het langer vasthouden aan de inheemse traditie ten dele aan een lagere graad van romanisatie, maar toch kan de vraag gesteld 
worden of de aanwezigheid van het heiligdom hierin een rol kan spelen. Zo is er een overeenkomst tussen sommige 
handgevormde bekers uit Kruishoutem en een reeks bekertjes gevonden bij het heiligdom van Velzeke (Vermeulen et al. 1993,
141, fig. 9 (F. Vermeulen ): beker links ).
Uit de voor-Romeinse periode werd op de Kapellekouter een laat-neolitisch graf gevonden van de klokbekercultuur en een kuil uit
de late ijzertijd (G. De Mulder in Vermeulen et al. 1993, 55-56; Vermeulen et al. 1993, 112-114 (K. Braeckman)). Continuïteit
van de ijzertijd met de Romeinse periode kon niet worden bewezen. In de Merovingische periode ontstaat een nieuwe woonkern
en een gelijktijdige begraafplaats die doorloopt tot in de late Middeleeuwen (Vermeulen et al. 1993, 171-174(M. Rogge); 
Vermeulen et al. 1993, 175-196( L. Lefever, P. Van Der Plaetsen en H. Verbeek)). Continuïteit van het Hoge Keizerrijk naar de
Merovingische periode kan worden aangetoond door middel van munten, vaatwerk en fibulae, maar het aantal grondsporen uit de
de laat-Romeinse periode is zeer gering (Van Roeyen 1996, 99(M. Rogge en K. Braeckman): de bovenste vulling van twee
derde-eeuwse waterputten, zijn vierde-eeuwse contexten); Vermeulen et al. 1993, 172 (M. Rogge)).
Uit de studie van de munten, de fibulae en het vaatwerk blijkt dat de Romeinse bewoning, mogelijk in de Augusteïsche of ten
laatste in de vroeg-Claudische periode aanvangt en doorloopt tot in het derde kwart van de derde eeuw (Vermeulen et al. 1993, 
132-144 (F. Vermeulen) volgens de archaeologica zou de bewoning reeds in de Tiberische periode (14-37) kunnen aanvangen,
maar grondsporen uit deze periode ontbreken nog; Rogge et al. 1990, 63: Rogge laat de occupatie aanvangen in de
laat-Augusteïsche/ vroeg-Tiberische tijd, Van Heesch 1998, 69: Augusteïsch). Vanaf het begin van de derde eeuw treedt echter het
verval in. Het geïmporteerd vaatwerk wordt schaars en de muntreeks neemt na Commodus (182-192 n.C.) sterk in kwantiteit af. 

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Kruishoutem. Fusie: Kruishoutem. Oost-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Menapiorum.

Soort site: centrale vicus, overgang zand- zandleemgebied, wegenknooppunt vanuit Flobecq en Kerkhove (?), heiligdom, brons- 
en ijzerverwerking. Datering: 10/40 -275/410 n.C.
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Volgens F. Vermeulen is dit snelle verval in de streek tussen Schelde en Leie te wijten aan het ontbreken van militaire structuren 
zoals in de kuststreek (Vermeulen et al. 1993, 143-144 (F. Vermeulen )).

Noordelijke sector A

Soort vindplaats: woonerven, artisanaat, sacrale zone met altaar, wijopschrift aan Mars Camulus, voorstellingen van Mars,
Mercurius, Victoria en Minerva, sistrum. Datering: 41 -275/410 n.C.

De noordelijke sector kende een drukke, vermoedelijk ononderbroken menselijke aanwezigheid van de Romeinse periode tot
de late Middeleeuwen. Twee opgravingsvlakken werden onderzocht ten noorden van de Galge Straat en één ten zuiden 
(Vermeulen et al. 1993, 108 fig. 5, 90 fig. 2: de drie opgravingsvlakken binnen de huidige kadastrale grenzen). Vooral het
zuidelijk opgravingsvlak draagt sporen van een drukke bewoningsgeschiedenis. Achtereenvolgens bevonden zich hier een 
ambachtelijke en sacrale zone uit de Gallo-Romeinse periode, vroeg-middeleeuwse graven met een gelijktijdige houten kerk
en tenslotte bewoningssporen en graven uit de volle en late Middeleeuwen (GBKO 29, 1990-1991, 46 fig. 3 (F. Vermeulen
en M. Rogge); Van Roeyen 1996, 91 fig. 3, 95 fig. 8, 100 fig. 15 en 101 fig. 16(M. Rogge en K. Braeckman): telkens gaat
het om hetzelfde opgravingsvlak).
Uit de Gallo-Romeinse periode werden een drietal woonerven opgegraven met elk een houten één- of tweeschepige 
vakwerkconstructie en een waterput (Van Roeyen 1996, 90-93 (M. Rogge en K. Braeckman); Vermeulen et al. 1993,123 fig.
5 (F. Vermeulen en M. Rogge)). De gebouwen hebben eenzelfde oostwest oriëntering. Zij dateren uit de regeerperiode van
Claudius en Nero. De huizen werden omgeven door talrijke voorraadkuilen die herbruikt werden als afvalkuil. Eén woning 
was voorzien van een houten kelder. Dit gebouw werd rond 80 n.C. omgevormd tot atelier van een bronsgieter, met in de
omgeving verscheidene rechthoekige kuilen met bronsafval, ovenfragmenten met aangekit brons en gietkroesjes. Er zijn
aanwijzingen dat ook godenbeeldjes ter plaatse werden gegoten. Oppervlaktevondsten van metaalslakken doen vermoeden 
dat de metaalverweking in oppervlakte een halve hectare besloeg.
Onmiddellijk ten westen van de artisanale sector bevond zich een open ruimte, waar talrijke voorwerpen werden gevonden
met sacraal karakter (Van Roeyen 1996, 95-97(M. Rogge en K. Braeckman)). Rond een geïsoleerde vierkante fundering van
kiezel en zand met een zijde van 1,2 m werden, binnen een straal van tien meter, acht bronzen godenbeeldjes gevonden, 
evenwel niet in context. Gelijkenis in vorm en technische opbouw met het altaar dat in de as ligt van de oostelijke tempel van
Velzeke, doen ook in Kruishoutem de nabijheid van een tempel vermoeden (Meex en Mertens 1973, 11 afb. 3). Door de 
grote hoeveelheid Marsbeeldjes en een wijopschrift aan Mars Camulus moet deze god volgens M. Rogge en K. Braeckman 
de hoofdgod zijn geweest die in het heiligdom werd vereerd (Van Roeyen 1996, 97-98, fig. 11). Daarnaast werden ook de 
voorstellingen gevonden van Mercurius, Victoria en Minerva. De vele nederzettingskeramiek toont aan dat het heiligdom
slechts een onderdeel was van een groter geheel waarin bewoning een belangrijke rol speelde.
In totaal werden 27 bronzen godenbeeldjes gevonden tijdens prospecties en opgravingen op de Kapellekouter (Vermeulen et
al. 1993, 146-156(M. Rogge en F. Vermeulen )). Van Mars werden 20 exemplaren teruggevonden, van Mercurius 6 en van 
Victoria 1. Daarnaast werd een fragment teruggevonden van een Bacchusbuste, een volledige Minervabuste, twee bokjes, 
twee haantjes, enkele hangers o.a. met de voorstelling van geslachtsdelen en een sokkel met een wijopschrift aan Mars 
Camulus. Fragmenten van een sistrum kunnen wijzen op de invloed van de Isiscultus (Vermeulen et al. 1993, 147, 152, fig. 
31(M. Rogge en F. Vermeulen )). De context van de vondst was volledig verstoord. Twintig beeldjes werden in de ploeglaag
aangetroffen, één in een Merovingisch graf uit de zevende eeuw en twee in de vulling van een laat-Merovingische gracht (zie
context: spoor 370). Alle beeldjes werden gevonden binnen een zone met een diameter van 30 m. Deze concentratie zou er
op kunnen wijzen dat zij uit eenzelfde context afkomstig kunnen zijn die reeds kort na de Romeinse periode werd verstoord.
De concentratie van de dieper gevonden beeldjes wijst op de zone direct rond de altaarfundering.
De gelijkaardige legering van een achttal statuetten met hoog loodgehalte en gelijkaardige onzuiverheden, pleit voor lokale
productie. Andere beeldjes met wisselende technische kwaliteit en afwijkende legering werden vermoedelijk geïmporteerd.
Wat betreft de topografische inplanting is het opmerkelijk dat de metaalverwerkende zone onmiddellijk aansluit bij de 
altaarzone (Vermeulen et al. 1993, 147, 155-156(M. Rogge en F. Vermeulen )).
Het is niet uitgesloten dat het heiligdom bleef functioneren in de vierde eeuw. Dit blijkt uit de muntconcentratie in de
noordelijke sector. Ook de bovenvulling van twee derde-eeuwse waterputten dateert uit de vierde eeuw. Naast twee 
vierde-eeuwse voetschalen, werd in deze context ook een arm gevonden van een 70 cm groot bronzen cultusbeeld, mogelijk
eveneens een voorstelling van Mars (Van Roeyen 1996, 96, 99 fig. 14, 153(M. Rogge en K. Braeckman )).
Eén van de vraagstellingen die de opgravers bezig houdt is die van de continuïteit met de Merovingische periode en de 
vroege kerstening (GBKO 29, 1990-1991, 41-56 (F. Vermeulen en M. Rogge)). Bleef het heiligdom in gebruik in de vierde 
eeuw en was het een aantrekkingspool voor koloniserende Germanen in de loop van de vijfde eeuw ? Gaf dit later aanleiding
tot het ontstaan van een Merovingisch grafveld op de plaats van het vroeger heiligdom met een overgang van graven met 
bijgaven en vondstenloze skeletgraven, en de bouw van een houten (Sint-Pieters ?) kapel (Van Roeyen 1996, 101(M. Rogge
en K. Braeckman ))?
Twee fragmenten van terracottabeeldjes werden gevonden in de noordelijke sector A. Een eerste bevond zich in kuil 1075 in
het noordwestelijk opgravingsvlak. In de omgeving bevonden zich vooral eerste-eeuwse voorraadkuilen. Het tweede 
statuette bevond zich in een Laat-Merovingische gracht, spoor 370 uit het zuidelijk opgravingsvlak. Het werd gevonden 
samen met andere vondsten uit de Romeinse periode, onder andere twee bronzen beeldjes die in verband gebracht werden 
met het heiligdom. De diepgaande verstoring van het zuidelijk opgravingsvlak door post-Romeinse nederzettingssporen en
graven zijn de oorzaak voor de verplaatsing van de voorwerpen in de laat-Merovingische periode. Beide terracottavondsten
kunnen in verband gebracht worden met het heiligdom dat zich in de nabijheid moet bevinden.

Context 104: Sleuf KK 90/3, spoor 370, gracht

Gracht uit de Merovingische periode. In de vulling bevonden zich fragmenten van Merovingisch glas, 7 fragmenten van
vuurbokken, brons en ijzer waaronder 2 Marsbeeldjes, munten o.a. van Commodus, Hadrianus en Vespasianus, een 
slijpsteen, een maalsteen, een amfoor Dressel 20 en terra sigillata Drag. 27, Drag. 18/31, Drag. 33 en Drag. 31.

Soort context: post-Romeinse opvulling.
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Cat. nr. 831. Thema: paard. Bewaringstoestand: onderzijde van de linkerflank. Drie breukvlakken op het 
oppervlak. Een groot breukvlak ter hoogte van de bil. Een schuin aflopend breukvlak bevindt zich ter 
hoogte van de vlakke onderzijde, een tweede kleiner breukvlak juist erboven net naast het zadeldoek. 
Breedte: 5,2 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Buisvormige binnenzijde met vingerspoor en -indruk aan het
einde. Dikwandig ter hoogte van het vooruitwijkend uiteinde met het breukvlak van de bil. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad.

Context 105: Sleuf KK 93, spoor 1075, kuil (1993)

Kuil met homogene donkere grijsbruine vulling met zeer veel houtskool en veel grote brokken verbrand leem
(informatie Kurt Braekman). De kuil bevond zich te midden van een groot aantal eerste-eeuwse silo’s, met een lichtere
vulling. De kuil bevatte o.a. een Oost-Gallische terra sigillata kom, mengvorm Drag. 27/40 met stempel ...PAN..., 
mogelijk Ripanus (Oswald stamps, 265: REPANVS of RIPANVS uit Heiligenberg, Rheinzabern en Westerndorf:
Antonine; mengvorm met kenmerken van Drag. 27 (lip en tweelobbige buitenwand) en Drag. 40 (effen binnenwand)).
Verder werden een Oost-Gallische sigillatakop Drag. 33 met stempel SACIRO (Oswald stamps, 276: SACIRO Lezoux
en Blickweiler, Trajan-Antonine) en een zwart gevernist bekertje gevonden Symonds Group 28 (Symonds 1992, 44
Group 28, vooral nr. 424: Oost-Gallisch, datering midden of eind tweede eeuw tot begin derde eeuw; zie ook Gose
type186: eind tweede, eerste helft derde eeuw). Het geheel van terra sigillata en de geverniste beker, verantwoorden een
datering van de kuilinhoud in de tweede helft van de tweede eeuw, mogelijk tot het begin van de derde eeuw.

Soort context: kuil. Datering: 150-200/220 n.C.

Serie 858. Datering met iconografie: 90-150 en 150-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: 
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4834 (858).

Cat. nr. 830 (858). Thema: haan. Type: vechtend. Bewaringstoestand: het voetstuk en de bek zijn 
afgebroken. Op de rechterzijkant bevinden zich op het oppervlak tussen hals en vleugel 3 donkerbruine 
roestvlekken. Lengte Maximaal: 9,2 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. 
Luchtgat van 3 mm onder de linkervleugel. Massieve bek. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Lavacherie

Terracottastatuetten, afkomstig van het grafveld van Flamierge Frenet, werden door De Loë ten onrechte toegeschreven aan 
Lavacherie (De Loë 1937, 285; zie Flamierge Frenet).

Gemeente: Lavacherie. Fusie: Sainte-Ode. Luxemburg, B.

geen

Context 106: geen

Liberchies Les Bons-Villers

De gemeente Liberchies onderging in 1964 een fusie met Luttre en in 1975 met Pont-à-Celles. De vindplaats is gelegen op een
uitgestrekt leemplateau ter hoogte van de waterscheidingslijn tussen het Schelde- en Maasbekken (Brulet 1987, 9-10). De leem-
tot zandleembodem rust op een tertiair zandig substraat op geringe diepte. Palynologisch onderzoek wees uit dat reeds vanaf het
begin van de eerste eeuw de omgeving sterk ontbost was ten voordele van de landbouw. De site wordt van noord naar zuid 
doorsneden door de ruisseau de Monplaisir, een bijrivier van de Tintia en van west naar oost door de Romeinse weg van Bavay
naar Keulen (Brulet et al. 2001, 10 fig. 4: overzichtsplan van de site). Langs deze hoofdbaan ontwikkelde zich in de 
Gallo-Romeinse periode achtereenvolgens een vicus op de plaats Les Bons-Villers en ten westen daarvan een vierde-eeuws
ommuurd castellum op de plaats Brunehaut. In het castellum werden bouwmaterialen uit de verlaten vicus hergebruikt.
De vicus van Les Bons-Villers die deel uitmaakte van de Civitas Tungrorum, strekte zich uit over een oppervlakte van naar
schatting dertig hectare. Naar alle waarschijnlijkheid kan ze worden geïdentificeerd met de nederzetting die in het Itinerarium 
Antonini vernoemd wordt als Geminiacum en op de Tabula Peutingeriana als Geminiaco vico (Brulet 1987, 11-12).
De bewoning concentreerde zich voornamelijk aan beide zijden van de hoofdbaan. Langs de Romeinse weg lagen de publieke 
thermen. Een tempelzone was gelegen op 350 m ten noorden van de baan. Eén tempel is gelegen binnen een temenos en een 
tweede erbuiten (Brulet 1987, 17-19, fig. 6: topografisch plan van de agglomeratie). Epigrafisch werden sporen teruggevonden 
van de cultus van Apollo en Jupiter (Petit en Mangin 1994, 255(J.- C. Demanet )).
Een levendig artisanaat lag mee aan de basis van de groei van de vicus (Brulet 1987, 19-20). Sporen van metaalbewerking werden
aangetroffen vanaf de Augusteïsche periode. Een atelier voor gewoon aardewerk was actief ten zuiden van de vicus op het eind
van de tweede en de eerste helft van de derde eeuw. Daarnaast werden sporen teruggevonden van glasproductie en een omvangrijk
atelier voor been- en lederbewerking.
Uit de lange reeks vroege munten en sigillata blijkt dat de site in de loop van het tweede decennium v.C. reeds bewoond was 
(Brulet 1987, 16). Omwille van de centrale rol van de weg Bavay - Keulen waarvan de aanleg opklimt tot de Augusteïsche 
periode en omwille van de planmatige aanleg van gebouwen en straten, is het niet uitgesloten dat een vroege militaire inplanting
aan de oorsprong lag (Brulet 1987, 16). De nederzetting werd verwoest bij de invallen van de Germanen in de tweede helft van de

Centraal-Gallische exemplaren: 40 %     Oost-Gallische exemplaren: 46,7 %
Centraal-Gallische series: 44,4 %                 Oost-Gallische series: 55,6 %

Gemeente: Luttre. Fusie: Pont-à-Celles. Henegouwen, B.
Antieke naam: Geminiacum, Geminiaco vico. Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: baanvicus, zeer belangrijk voor de vroege (miltaire ?) aanwezigheid; vicus, wegblokkade, baan Bavay-Keulen, 
metaalbewerking, pottenbakkers, glasproductie, beenbewerking, lederbewerking, Apollo, Jupiter. Datering: -20/10-275/300 n.C.
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derde eeuw en was definitief verlaten in de vierde eeuw. Opmerkelijk zijn de aanwijzingen voor moeilijkheden op het einde van
de tweede eeuw. Zo werd een muntschat van aurei gevonden, begraven op het einde van de tweede eeuw, eveneens de periode
waarin de woningen in de sector rond de Fontaine des Turcs door brand werden vernield. Deze sector werd daarna verlaten
(Brulet 1987, 175-181). In het oostelijke deel van de vicus van Les Bons-Villers werd in de derde eeuw een wegblokkade of 
burgus aangelegd. Deze versterking was verdedigd met een brede gracht die de oudere constructies van de vicus sneed. Zij kende
volgens Graff minstens twee bezettingsperiodes die beiden gesitueerd zouden zijn voor de invallen van 275 n.C. (Graff 1960, 8-9).
Volgens andere auteurs moet de oprichting van de burgus op het einde van de derde eeuw worden gesitueerd (Petit en Mangin 
1994, 255-256(J.-C. Demanet )). In de vierde eeuw werd de blokkade vervangen door een stenen castellum op de plaats 
Brunehault. Ten zuiden van de artisanale zone aan de rivier Monplaisir werd in de late keizertijd een tempel aangelegd, die 
gelijktijdig in gebruik was met het castellum (Brulet et al. 2001, 427).
Verschillende verenigingen en instellingen hebben actief opgravingen verricht te Liberchies. De opgravingen van P. Claes, E. 
Milliau en de vereniging Pro Geminiaco, waarvan P. Claes de bezieler was, werden gepubliceerd onder de redactie van R. Brulet
(Brulet 1987, 30 fig. 10: sectoren A, B en C; Brulet en Demanet 1993, 9 fig. 1: sectoren D, E en F). De zone rond de wegblokkade
en ten noorden van sector E, werd opgegraven door de vereniging Romana. De gegevens hiervan werden gebundeld onder de
redactie van G. Bailleux en Y. Graff (Bailleux en Graff 1997). De recente opgravingen van de artisanale sector langs de ruisseau
de Monplaisir door het museum Nivelles MA onder leiding van J. P. Dewert, werden gepubliceerd onder de redactie van R. 
Brulet, J. P. Dewert en F. Vilvorder (Brulet et al. 2001, 7 fig. 2: sectoren H en I,1-2). Bij het indelen van de site in diverse 
vindplaatsen volgen wij de bestaande indeling in sectoren zoals ze werd voorgesteld in de hoger vermelde publicaties. Terracotta’s
werden gevonden in de sectoren F, H, I en ten noorden en noordoosten van sector E. Sector F bevindt zich in de woonzone aan de
westzijde van de vicus ten zuiden van de Romeinse weg (Brulet en Demanet 1993, 9 fig. 1 en plan I). Sector H is een artisanale 
zone gelegen buiten de vicus ten westen van de rivier Monplaisir en ten zuiden van de Romeinse weg (Brulet et al. 2001, 7 fig. 2,
13-17: perceel B 168 a). Hier werd een korte opgravingscampagne gevoerd tussen 1985 en 1987. Sector I strekt zich uit over de
linkeroever van de rivier, eveneens ten zuiden van de Romeinse weg (Brulet et al. 2001, 7 fig. 2, 17-49: percelen B 169 d,e,f,g).
Deze sector wordt grotendeels ingenomen door een artisanale zone die de zuidwestelijke begrenzing vormt van de woonkern. 
Sinds 1991 worden hier jaarlijks opgravingen verricht door het museum Nivelles MC. Sector I werd om praktische redenen verder
ingedeeld in kleinere deelgebieden (Brulet et al. 2001, 12 fig. 5). Alleen de zuidelijke deelgebieden I1 en I2 werden tot dusver
uitvoerig gepubliceerd. Hier bevond zich een complexe installatie voor het opvangen en afvoeren van water, die mogelijk verband
houdt met het looien van huiden. Ten noorden van deze installatie werd het deelgebied I4 dat aansloot bij de Romeinse weg, 
gebruikt als woonzone.

Complex van vergaarputten

Soort vindplaats: artisanaal, complex met drie vergaarputten.

In 1971 en 1972 werd door de vereniging Romana, een zone onderzocht ten noorden van de Romeinse weg en ten
noordwesten van de wegblokkade (Bailleux en Graff 1997, plan: sleuven 900 en 920 (situering van de sleuf)). In de
aangrenzende sleuven 900 en 920 werd een complex van drie diepe kuilen met verticale wanden gevonden en een palenrij. 
De kuilen hadden een diepte van respectievelijk 2,80 m, 2,95 m en 4,3 m (Bailleux en Graff 1997, 37-38, plan: sleuf 900 
(RMN 713) en 920 (RMN 722), structuur nr. 7). Eén van de structuren had een interne houten bekisting met een oppervlakte
1,2 op 1,25 m en een houten bodem. De vulling bevatte voorwerpen, waarvan de datering uiteenloopt van de tweede helft 
van de eerste eeuw tot de eerste helft van de derde eeuw. De kuilen hadden vermoedelijk een artisanaal gebruik, maar de
juiste functie kon niet worden achterhaald (Bailleux en Graff 1997, 37).

Context 110: Sleuf 900: laag uit tweede eeuw

Het beeldje cat. nr. 24 werd gevonden op 9 mei 1971 in sleuf 900, op een diepte van 1 m. Het bevond zich onmiddellijk
boven een laag met keramiek in ijzertijdtraditie, Italische sigillata, Gallische munten, Augusteïsche munten, een
sigillatakom Knorr 78 met de stempel CRESTIO M (Oswald stamps: Crestio, M. van La Graufesenque, periode
Domitianus-Trajanus) en een kop Drag. 33 met stempel LVPPA (Oswald stamps: Luppa van Lezoux, periode 
Trajanus-Hadrianus) (Graff 1974, 7: laag III). Y. Graff dateerde het stuk op het einde van de eerste of begin van de
tweede eeuw. Omdat het zich volgens zijn beschrijvingen boven een laag bevond met als terminus post quem een
stempel uit de periode Trajanus (97-117) - Hadrianus (117-138), is een datering na het begin van de tweede eeuw meer
aangewezen.

Datering: 97/138-(?) n.C.

Serie 45. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary: 
petrografische analyse 14 (45); Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 758 (45).

Cat. nr. 24 (45). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van onder de
borsten tot de voeten, samengesteld uit 3 fragmenten. Keerzijde van de onderzijde van het kleed en de 
voeten. Aan de binnenzijde zijn gegevens over de vondstomstandigheden geschreven: ROMANA 992, 
Lib.BV, T.900, le 9-5-71, nr. 4-5, prof. 1 m. Hoogte: 11 cm. Bewaarplaats: Tubize MP. 
Inventarisnummer: Lib.BV.90.005. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd voetstuk. Fijne naad. Binnenholte gevormd door een grote holte van de buik tot aan de knieën en
een buisvormig vingerspoor dat deze ruimte verbindt met de holte van de borst. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: grijs (Munsell N 5/0) tot zwart (Munsell N 2/0). Het oppervlak is op het kleed 
witter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Mogelijk gaat het om een engobe. De statuette is tot in de kern
zwart reducerend gebakken. Alleen op het kleed werd aan voor- en keerzijde een witte deklaag 
aangebracht. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Graff 1974, 36-37
nr. 2 Pl. 6,4.

Context 111: Sleuf 920

In 1972 werden in sleuf 920 op een diepte van 40 cm de terracottafragmenten van een haan nr. 738 en het voetstuk nr. 
1141 gevonden (Graff 1974, 36-37).
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Cat. nr. 738. Thema: haan. Bewaringstoestand: staart. Grijs tot zwart gereduceerd aan buiten en 
binnezijde. Lengte Maximaal: 4,2 cm. Bewaarplaats: Tubize MP. Inventarisnummer: Lib.BV.92.103. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Een deel
van de groefjes, vooral op de rechterkant zijn scherper en wijzen op een herwerking van de mal. Breed 
gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Graff 1974, 36-37 pl. 6,1: gedateerd in de tweede 
eeuw, maar de reden hiervoor is onduidelijk. Gevonden op 23/5/72 “Tr. 920, prof. 0,40 m”.

Cat. nr. 1141. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: voetstukfragment met de punt van een voet. 
Bewaarplaats: Tubize MP. Inventarisnummer: Lib.BV. 92.017. Productieregio: Onbekend. Bibliografie: 
Graff 1974, 36-37 nr. 3 pl. 6,2: gedateerd in de tweede eeuw, maar de reden is niet duidelijk. Gevonden in
1972 “Tr. 920, m 7-8, prof. 0,40”.. Foto: Graff 1974.

Heiligdom

Soort vindplaats: tempel binnen temenos, tempel erbuiten.

In november 1964 werden de eerste sporen van de tempel aangesneden door de vereniging Pro Geminiaco, die deze zone in
de daaropvolgende jaren verder onderzocht (Archeologie 1964, 73 (P. Claes)). De tempel was aangelegd op een natuurlijke
terreinverhoging aan de noordelijke periferie van de vicus. De vierkante cella van de tempel heeft een zijde van 13 m. Deze 
is omgeven door een omgang met een zijde van 23 m, voorzien van stenen zuilen. Het geheel was ingeschreven in een 
rechthoekige stenen omheining van 100 x 76 m en is noordwest - zuidoost georiënteerd (Claes 1965 (Liberchies)). De ingang
bevond zich in het oosten. Er werden resten gevonden van dakpannen, beschilderde muurpleister en een zuilfragment. Het
oorspronkelijke loopvlak was door erosie bijna volledig verdwenen. De ontstaansperiode van het fanum blijft nog een open
vraag (Claes 1971,38: een munt van Hadrianus werd gevonden in de ruïnes). De archaeologica zijn zeer schaars door de
recuperatie van bouwmaterialen uit de verwoeste vicus in de vierde eeuw bij de bouw van het castellum (Brulet 1971,
117-122). In de funderingen van een gebouw met absis, behorend bij het castellum, werden verschillende gelijkaardige
zuilfragmenten verwerkt en een beeld van een moedergodin. In de funderingen van de noordoosttoren werd een blok
gevonden met een opschrift aan Jupiter Optimus Maximus. In de vicus ten noordwesten van de “Fontaine des turcs” werd
een voetfragment gevonden van een vaas in terra nigra met een inscriptie op de bodem “APPOL(LINI) et MER(CVRIO)”
(Brulet 1971, 116-117 nr. 32: gevonden buiten context in sector C, sleuf 60.1). Rond 1970 werd bij een hernieuwd onderzoek
een grote kuil aangesneden tussen de omgang van de tempel en de temenosmuur (Archeologie 1970, 10 (P. Claes); 
Archeologie 1974, 78-79 (P. Claes)). De kuil had een lengte van 20 m, een breedte van 3,5 m en een diepte van 1,8 m. In de
kuil werden drie zuiltrommels, twee zuilbasissen en twee kapitelen van de Toscaanse orde aangetroffen, naast een altaar, de 
sokkel van een stenen beeld en een fragment van dit beeld dat niet geïdentificeerd kon worden. Waarschijnlijk is het de tors
van een personage van natuurlijke afmetingen. Verder bevatte de vulling slechts enkele dakpanfragmenten. Enkele munten
van Postumus (259-268) dateren het graven van de kuil in de tweede helft van de derde eeuw. Dit komt overeen met de
eindfase van de vicus en waarschijnlijk ook van het heiligdom. In de zone van de temenos werd tot nog toe geen enkel
terracottabeeldje gevonden. In 1974 werd op 45 m ten zuidwesten van de tempel en buiten de temenos een tweede gebouw 
aangesneden van 13 x 13 m (Archeologie 1974, 78-79 (P. Claes)). De afmetingen en de oriëntatie zijn dezelfde als die van de
cella van de tempel. Vermoedelijk gaat het om een tweede tempel. De keramiekvondsten duiden op een bezetting in de
tweede eeuw.

Context 118: onbekend

onbekend

Context 622: onbekend

Cat. nr. 1140. Thema: Venus. Bewaringstoestand: fragment van de keerzijde van de heup tot aan de 
knieën. Lengte Maximaal: 5,6 cm. Bewaarplaats: privéverzameling C. Naveau, Nivelles. 
Vondstspecificatie: Oppervlaktevondst. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. Volgens Warmenbol 1979 okerrode beschildering: okerrode 
sporen op de dijen. Mogelijk houden de verkleuringen verband met de vermelde magering. Hardheid: niet
krasbaar met de vingernagel. Bibliografie: Warmenbol 1979, 9-10, pl. 3. Foto: Warmenbol 1979.

Secteur F

Soort vindplaats: achtereenvolgens artisanaat en woonzone. Datering: -20/10-275 n.C.

De vindplaats bevindt zich in een woonzone aan de westzijde van de vicus ten zuiden van de Romeinse weg (Brulet en 
Demanet 1993, 9 fig. 1 en plan I). De bewoning in de sector vangt aan in de Augusteïsche periode (Brulet en Demanet 1993,
298-304). De belangrijkste sporen zijn de gracht die de weg flankeert en twee waterputten, waarvan er één
dendrochronologisch werd gedateerd in het eerste decennium v. C. In de Tiberisch-Neroonse periode bevond zich in deze 
zone een atelier voor ijzerwinning, met acht laagovens of smeedhaarden (Brulet en Demanet 1993, 313-314). In de Flavische
periode en het begin van de tweede eeuw, is de sector omgevormd tot een woonzone met houten constructies, waarvan twee
kelders met houten wanden, paalgaten en afvalkuilen werden opgegraven. In de loop van de tweede eeuw, getuigde de sector
van een meer systematische bouworganisatie. Verschillende langwerpige gebouwen met stenen funderingen, werden gelijk 
georiënteerd met de korte zijde naar de straat. De omschakeling van houtbouw naar gebouwen met stenen funderingen 
gebeurde in sector F progressief gedurende de hele eerste helft van de tweede eeuw (Brulet en Demanet 1993, 313). 
Verschillende verbouwingen hebben mogelijk te maken met de moeilijkheden op het einde van de tweede eeuw, waarvan 
ook de muntschat van de aurei getuigt in het meest westelijke gebouw. De sector bleef ten minste bewoond tot het midden
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van de derde eeuw.

Context 112: gebouwencomplex 139-140: sleuven 78 en 82,4, : kelder 139 (1978,1981-1982)

In 1978 werd door de vereniging Pro Geminiaco een stenen kelder opgegraven op de scheidingslijn tussen de percelen
170 c en 171 q (Archeologie 1978, 70-71 (P. Claes); Brulet en Demanet 1993, 115-118, plan I nr. 139 (kelder) en nr.
140 (trap)). De kelder met een afmeting van 3,7 m x 3,6 m was opgebouwd uit onregelmatige breukstenen. De
zuidmuur sneed een oudere houten kelder die in gebruik was in de Flavische periode (Brulet en Demanet 1993, 100-102
nr. 77). In het midden van de oost-, zuid- en westmuur was telkens een nis aanwezig met vermoedelijk een gebogen 
bovenkant, te oordelen naar de teruggevonden sluitstenen (Brulet en Demanet 1993, 116 fig. 60). De nissen hadden een
breedte van 50 tot 55 cm en een diepte van 30 cm. Resten van een houten trap werden eveneens teruggevonden aan de 
zuidkant in het verlengde van de kelder. In de vulling van de kelder werden twee intacte statuetten teruggevonden, nrs.
273 en 773. Verder werden verbrande constructiematerialen gevonden van het gebouw zoals houtresten, pannen, 
stenen, mortel, muurpleister en gesmolten glas. Bronzen en ijzeren gebruiksvoorwerpen en aardewerk, waaronder een
opvallend groot aandeel ruwwandig gebruiksaardewerk weerspiegelen de woonfunctie van het huis. Daarnaast getuigen
twee zeldzame bekers in sigillata, Dechelette 72, waarvan één met ingesneden floraal decor, van de luxe van de
gebruikers (Brulet en Demanet 1993, 118, 177-178 fig. 86 nrs. 12-13 (L. Severs)). Intense brandsporen in de omgeving
van de houten trap bewijzen dat het gebouw door brand werd vernield. Ter hoogte van de stenen basis van de houten
trap was de aarden keldervloer rood verkleurd en verhard. Een munt van Gordianus III, gedateerd in 240/243 en
gevonden aan de onderzijde van de opvulling, dateert de verwoesting van de constructie rond het midden van de derde 
eeuw of in de loop van de tweede helft van de derde eeuw (Archeologie 1978, 70-71 (P. Claes): “La monaie la plus
récente, de Gordien III, trouvée à la base du comblement...”; Brulet en Demanet 1993, 313). Beide beeldjes vertonen
oppervlakkige brandsporen, veroorzaakt door de brand die het gebouw vernielde. Zij werden gevonden in horizontale
positie, de ene op 32 cm en de andere op 22 cm van het vloerniveau van de kelder. Zij lagen op 80 cm van elkaar en op
1 m afstand van de zuidwand van de kelder, dicht bij een nis (Werner 1982, 120). Deze bijzondere vondstsituatie kan er
op wijzen dat de kelder werd gebruikt als lararium.
De relatieve chronologie van de sporen in sector F, dateert de aanleg van de kelder met zekerheid in de post-Flavische
periode. De archaeologica uit de vulling van de kelder en de trap dateren vooral uit de tweede en derde eeuw, hoewel 
sommige voorwerpen opklimmen tot de eerste eeuw (Brulet en Demanet 1993, 118). De omschakeling van houtbouw 
naar gebouwen met stenen funderingen gebeurde in sector F mogelijk progressief gedurende de hele eerste helft van de
tweede eeuw (Brulet en Demanet 1993, 313). Kelder 139 wijkt licht af van de oriëntatie van de aanpalende
gebouwencomplexen (Brulet en Demanet 1993, 303). Deze afwijkende oriëntatie stemt anderzijds wel overeen met een
lang spoor nr. 141 dat over een lengte van 24 m in zuidelijke richting kon worden gevolgd. Het spoor bevond zich 
onmiddellijk onder de bovenste archeologische laag die overeenstemt met de eindfase van de vernieling van de vicus
(Brulet en Demanet 1993, 118, 301 fig. 123). Het spoor is daarom mogelijk een fundering van een gebouw, waarvan de
kelder deel uit maakte (Brulet en Demanet 1993, 303). Het wijst er tevens op dat dit complex later werd aangelegd dan
de aanpalende gebouwen. De vulling van de kelder bevatte trouwens de jongste voorwerpen van de sector (Brulet en 
Demanet 1993, 313). Binnen het gebouw dat in het verlengde van kelder 139 is gelegen werd in de loop van de derde 
eeuw een afvalkuil nr. 162 aangelegd, waarin zich de enige duidelijke resten van artisanaat bevinden uit de 
steenbouwfase van sector F (Brulet en Demanet 1993, 123, 303, 313). In de vulling van de 3 m lange onregelmatige 
kuil bevonden zich verschillende fragmenten van een kom Gose 487-489 (eind tweede en derde eeuw) met aan de
binnenzijde een laag van 1 tot 2 mm dik blauw glas met craquelures en aan de buitenzijde een korst groen glas. Het
voorwerp heeft duidelijk behoord aan een glasbewerker die actief was op het einde van de tweede en de derde eeuw. In
het licht van die bevindingen behoren beide statuetten uit kelder 139 mogelijk tot een lararium van een gebouw met
gemengde artisanale functie en woonfunctie, daterend uit de jongste fase van de nederzetting.

Soort context: kelder, woonfunctie, glasbewerker, lararium ?. Datering: (?)160/250-275 n.C.

Serie 370. Datering met iconografie: 200-260 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 273 (370). Thema: vrouw met hond. Type: zittend. Bewaringstoestand: volledig bewaard. Door 
secundaire verbranding gedeeltelijk verkeurd oppervlak, grijs gereduceerd aan de voorzijde ter hoogte van
het kapsel en rozig geoxydeerd op de keerzijde. Hoogte: 16,2 cm. Bewaarplaats: Morlanwelz-Mariemont
MRM. Inventarisnummer: LPG 78.01.035. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak, vooral in de groeven van het kapsel. Gedeeltelijk gladde zetel met 
schubbenmotief op de rugleuning. Geringe profieldikte. Scherpe mal. Breed gladgestreken naad: verticale
krasjes op de naden veroorzaakt door grove bestanddelen van de pasta bij het gladden. Bijgesneden naad: 
insnijdingen ter hoogte van het kapsel en onder de ellebogen. Basis met gegladde onderrand. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Roodbruine beschildering die 
sommige details benadrukken als de vingers, de mond, de rand van de mouwen en de oren van de hond. 
Nieuwe details zoals de korte horizontale streepjes op de voorzijde van de zijleuningen van de zetel die 
een drievoudige geleding suggereren en het lint dat de dubbele dot samenbindt op het hoofd werden 
bijgeschilderd. Juist boven de onder- en bovenrand van de basis werd vooraan een lange horizontale lijn 
getrokken. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Claes 1980, fig. 20; 
Werner 1982, 119-127, fig. 1 ; Brulet en Demanet 1993, 164 fig. 81 nr. 28, 167 nr. 28; De Beenhouwer 
1991 (statuettes), 87 fig. 22 links.
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Serie 371. Datering met iconografie: 200-260 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 773 
(371).

Cat. nr. 773 (371). Thema: vrouw met hond. Type: zittend. Bewaringstoestand: volledig bewaard. Kleine 
beschadiging van de onderrand van de basis vooraan. Vage detailering, niet veroorzaakt door verwering, 
maar door een vermoeide mal. Het oppervlak vertoont plaatselijk licht-rozige oxydatiesporen door 
secundaire verbranding. Hoogte: 15,7 cm. Bewaarplaats: Morlanwelz-Mariemont MRM. 
Inventarisnummer: LPG 78.01.034. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak, vooral in de groeven van het kapsel. Gedeeltelijk gladde zetel met 
schubbenmotief op de rugleuning. Geringe profieldikte. Bijgesneden naad. Basis met gegladde onderrand.
Vage afdruk. Breed gladgestreken naad: sporadisch verticale krasjes op de naden bij het gladden 
veroorzaakt door grove bestanddelen van de pasta. Bijgesneden naad: mesinsneden ter hoogte van het 
kapsel en onder de ellebogen. Basis met gegladde onderrand en met ingesneden binnenhoeken. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Roodbruine beschildering om vage 
details te benadrukken zoals de mond, de vingers en de zoom van de mouw en de muil van de hond. 
Nieuwe details zoals de korte horizontale streepjes op de voorzijde van de zijleuningen van de zetel die 
een drievoudige geleding suggereren werden bijgeschilderd. Onderaan werden lange horizontale lijnen 
geschilderd, op het kleed juist boven de zoom en op de sokkel juist boven de onderrand en net onder de 
bovenrand. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Werner 1982, 119-127 
fig. 2; Brulet en Demanet 1993, 164 fig. 81 nr. 27, 167 nr. 27; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 87 fig. 22
rechts.

Context 113: Gebouwencomplex 139-140: sleuf 82,4, laag uit de eindfase (1982)

Een derde terracottafragment dat eveneens behoorde tot een zittende godin nr. 1142 werd gevonden in 1982 in de
bovenste archeologische laag precies boven gebouwencomplex 139 (Archeologie 1983, 24-26 (J.C. Demanet): In 1981
en 1982 hervatte de vereniging Pro Geminiaco de opgravingen in de zone van kelder 139). De statuette werd gevonden
in sleuf 82,4, waarin ook het funderingsspoor 141 kon worden gevolgd (Brulet en Demanet 1993, 71 fig. 24: sector F 
sleuf 82,4 (situering van de sleuf), 118 (funderingsspoor nr. 141)). De laag waarin het beeldje werd gevonden komt
overeen met de verwoesting en het verlaten van de vicus. Toch is het geen toeval dat de enige drie statuetten, gevonden
in sector F, behoren tot eenzelfde gebouwencomplex.

Soort context: woonfunctie, artisanaat. Datering: (?)/250-275 n.C.

Cat. nr. 1142. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: onderste helft van een godin met patera in de 
rechterhand. Kleed met verticale plooien op het linkerbeen en korte schuine plooien op het rechterbeen.. 
Hoogte: 9,8 cm. Bewaarplaats: Morlanwelz-Mariemont MRM. Inventarisnummer: 82.T4.2. 
Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Brulet en Demanet 1993, 163 fig. 80 nr. 24, 167 nr. 24 en noot
22. Foto: Brulet en Demanet 1993.

Secteur H: tannerie ouest

Soort vindplaats: artisanaat: metaalverwerking, tweede-eeuwse leerlooierij en/of leerverwerking (schoenen); kleine context 
uit derde eeuw. Datering: 110/120-275 n.C.

Sector H is gelegen in een moerassige zone op de rechteroever van de rivier Monplaisir. Tussen 1985 en 1987 ondernam het
Musée communal de Nivelles systematische opgravingen op deze plaats (Dewert en Severs 1988, 33-34; Brulet et al. 2001, 
11-16(J.- P. Dewert, F. Vilvorder en R. Brulet )). Bij de opgraving werd een artisanaal complex blootgelegd waarvan de
voornaamste structuur vermoedelijk verband houdt met het looien van huiden. Deze structuur bestond uit een grote ondiepe
werkkuil met een oppervlakte van meer dan 1,5 are. In de werkkuil werd een kleinere kuil gegraven waarin een cilindrische
kuip werd geplaatst met in elzenhout gevlochten wanden. Deze kuip had een diameter van 3,6 m en een bewaarde hoogte van
1,4 m. In de bodem van deze kuip werd in zandsteen een waterput aangelegd met een binnendiameter van 1,3 m en een 
diepte 2 m. Hierin bevond zich een pakket van 1,5 m fijngemalen schors, takken en eikels. De bovenzijde van de waterput 
was afgedekt met beuken planken, zodat alleen het zure water in de houten gevlochten kuip doorsijpelde. Afval van leder in
de omgeving van de put en errond wijst op de aanwezigheid van lederbewerkers, meer in het bijzonder schoenmakers. De
vulling van de kuip en de put was rijk aan keramiek die een karakteristiek ensemble vormt voor keramiekhorizon VIII uit
Liberchies, gedateerd in de periode tussen 110/120 en 165/175 n.C. (Brulet et al. 2001, 360-371(F. Vilvorder)).
Na het verlaten van de leerlooierij is de ganse structuur opgevuld en opnieuw doorsneden door een kleine kuil met 
gevlochten wanden en een typische vulling voor het einde van de tweede en de derde eeuw. Deze kuil houdt geen verband
meer met de leerlooierij. Waarschijnlijk heeft het atelier de late tweede eeuw niet overleefd.
Een tweede structuur die verband houdt met metaalverwerking werd gevonden op korte afstand van de leerlooierij, maar
werd tot dus ver niet gepubliceerd (Brulet et al. 2001, 11(J.- P. Dewert, F. Vilvorder en R. Brulet )).

Context 114: hors contexte

Soort context: buiten context. Datering: 110/120-275 n.C.

Serie 230. Datering met iconografie: 115-125/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 1093 (230). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en vrucht. Bewaringstoestand: 
rechteronderhoek van de voorzijde van de basis en het rechteronderbeen. Hoogte: 4,4 cm. Bewaarplaats: 
Nivelles MA. Inventarisnummer: 8.437. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De 
onderrand is aan de binnenzijde geglad, de hoek ingesneden. Dit wijst op een Rijnlands productiecentrum. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: De Beenhouwer 2001 (Liberchies), 95-96 fig. 64 nr. 2.
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Cat. nr. 1094 (230). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en vrucht. Bewaringstoestand: fragment van
de linkerkant van de voorzijde met de benen en de linkerhand en -onderarm. Hoogte: 5,5 cm. 
Bewaarplaats: Nivelles MA. Inventarisnummer: 8.437. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak wijzen op een gipsmal. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
licht grijs tot bleek oranje (Munsell 5 YR 8/2,5). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: licht schurend. 
Bibliografie: De Beenhouwer 2001 (Liberchies), 94-95 fig. 64 nr. 1.

Context 115: remblai de la cuve en bois 3

Statuette nr. 754 werd gevonden in de vulling van de houten kuip die keramiek bevatte uit de periode 110/120 en 
165/175 n.C.

Soort context: opvulling van de houten kuip. Datering: 110/120 en 165/175 n.C. n.C.

Cat. nr. 754. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van de rug tot 
aan de benen. Lengte Maximaal: 5,8 cm. Bewaarplaats: Nivelles MA. Inventarisnummer: 8.C4.234. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Twee verticale inkervingen werden gemaakt 
op de overgang tussen onderrug en dijen links en rechts van de ruggengraat. Fijne naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, mat. Bibliografie: Jan De Beenhouwer.

Secteur I1-2: tannerie est

Soort vindplaats: artisanaat: leerlooierij, slachtactiviteit, beenbewerking. Datering: 90/110-275 n.C.

Sector I is gelegen op de linkeroever van de rivier Monplaisir aan de zuidwestrand van de vicus. In de zuidelijke 
deelgebieden I1 en I2 tussen de rivier en de “Fontaine des Turc” werden grootschalige waterwerken verricht. Aan de
westkant, het verst van de rivier verwijderd was de installatie vooral gericht op het opvangen van het water. De infrastructuur
rond de bron van de “Fontaine des Turcs” behoort vermoedelijk nog tot dezelfde installaties (Brulet 1987: sector B; Brulet et
al. 2001, 8, 424(R. Brulet)). De zone dichter bij de rivier was voorzien van een reeks kuipen, verbonden met een 
afvoersysteem in de richting van de rivier. Zowel de vorm als de constructie van de stenen en houten kuipen verschilt, zodat
moeilijk een eenduidige interpretatie kan worden voorgesteld. Eén van de kuilen met de afmetingen van een houten ton,
bevatte vermalen schors. Deze structuur vormt een sterke aanwijzing voor looi-aciteveiten (Brulet et al. 2001, 430: kuil 
17(R. Brulet)). Het onderzoek van de dierenbeenderen geeft een tweede aanwijzing. Het abnormaal groot aantal beenderen
van geit zou kunnen worden verklaard door de aanwezigheid van leerlooiers (Brulet et. al. 2001, 404(A. Lentacker, F. 
Pigière en F. Vilvorder); Brulet et al. 2001, 8, 431(R. Brulet)). Geassocieerde activiteiten die plaatsvonden in dezelfde 
omgeving zijn de bereiding van lijm uit beenderen, slachtactiviteiten en in geringere mate hoornbewerking. Het 
archeologisch materiaal beslaat een periode van het einde van de Flavische tijd tot het midden van de derde eeuw. De 
gesloten vondstcontexten doen vermoeden dat het artisanaal site niet langer in gebruik bleef dan het derde kwart van de
tweede eeuw (Brulet et al. 2001, 426-427(R. Brulet)). De inhoud van de bovenste stratigrafische lagen duidt erop dat de
ganse zone als stortplaats werd gebruikt vanaf het einde van de tweede eeuw, na het in onbruik raken van de artisanale 
installaties.

Context 116: secteur I2 structure 27: remblai recouvrant un sol en terre battue

Structuur 27 is een circulatiezone in aangestampte aarde ten noorden van afvoerkanaal 24 (Brulet et al. 2001, 24 fig. 17,

39, Plan II(J - P. Dewert, F. Vilvorder en R. Brulet )). De zone had ee n breedte van 2,5 m en strekte zich uit tot de
stenen terrasvloer 39 langs de rivier. Een onregelmatig bed van zandsteen gemengd met fragmenten van dakpannen,
dolia en amforen Dressel 20 boorde het afvoerkanaal af. Hierboven bevond zich een afvallaag van zwarte grond met 
veel beenderresten van zoogdieren. Onder het overvloedig archeologisch materiaal bevond zich een een fragment van 
een Venus in terracotta nr. 1144. Het aardewerk was een mengeling van keramiek van het einde van de eerste eeuw tot
de derde eeuw. De laag bevatte verder een as van Nero en een dupondius van Hadrianus. Samenvattend kan gesteld 
worden dat de laag tot stand kwam in de derde eeuw, maar dat er zich ook ouder materiaal in vermengde (zie ook
context 976: vergelijkbare structuur).

Soort context: afvallaag boven de verharding van een circulatiezone. Datering: 90/110-275 n.C.

Serie 82. Datering met iconografie: 140/150-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ 
Lary of La Forêt: statuette 3087 (82); Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 3088(82); Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir:
statuette 3089 (82); Moulins: maldeel 3085 (82).

Cat. nr. 1144 (82). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: keerzijde van het 
linkerbeen en het kleed. Hoogte: 4,9 cm. Bewaarplaats: Nivelles MA. Inventarisnummer: BV.12018.141. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat van 2,8 mm, bovenaan in de brede 
gleuf, tussen het been en het kleed. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs tot dof geeloranje 
(Munsell 10 YR 7,5/2). Oppervlak dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/2), iets donkerder dan de kern. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Beenhouwer 2001 (Liberchies), 97 nr.
4 fig. 64, 4.

Context 117: hors contexte

Datering: 90/110-275 n.C.
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Serie 324. Datering met iconografie: 100/117-170/180 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 1143 (324). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van de linkerschouder en het linkerkind. Hoogte: 4,5 cm. 
Breedte: 5 cm. Bewaarplaats: Nivelles MA. Inventarisnummer: BV.12012.183. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/1,5). Hardheid: zacht (Mohs 2). Bibliografie: De Beenhouwer 2001 (Liberchies), 97-98 nr. 5, fig. 64, 5.

Secteur I4: vestiges d’un bâtiment

Soort vindplaats: vochtig terrein, puinlaag met haarden. Datering: 90/100 - 275 n.C.

De vindplaats is gelegen op een vochtig terrein, percelen 169 f en 169 g, vlak bij de beek Mon Plaisir en onmiddellijk ten 
zuiden van de Romeinse weg (Brulet 1987, 25 fig. 9 nr. 12; Brulet et al. 2001, 12 fig. 5 en plan achteraan). Langs de rivier 
werd hier van noord naar zuid een stenen terras aangelegd dat geflankeerd werd door een groot rechthoekig gebouw dat met
de korte zijde naar de straat was gericht. Ten oosten van dit gebouw werden de resten gevonden van twee houten
constructies. Deze gebouwen werden afgeboord door een draineringskanaal in de richting van de leerlooierij (sector I2).
Verder werden sporen aangetroffen van lederbewerking (Brulet et al. 2001, 13). Sector I wordt gedateerd van het einde van
de Flavische tijd tot het midden van de derde eeuw (Brulet et al. 2001, 426-427(R. Brulet )).
Tussen 1962 en 1971 ondernam P. Claes hier verschillende korte opgravingscampagnes. Onder een uitgestrekte laag pannen
bevond zich op een diepte van 90 cm een loopniveau, waarop dicht bij elkaar twee haarden waren aangelegd (brief J. C. 
Demanet, 13/2/1996). De grondsporen werden geïnterpreteerd als van een gebouw (Archeologie 1965, 62 en Pl. IV (P. 
Claes): “vestiges d’un bâtiment”; Brulet 1987, 26: “vestiges de bâtiments”). Vermits de sector nog niet werd gepubliceerd is
het niet mogelijk deze grondsporen te situeren.

Context 109: Laag tussen loopniveau en puinlaag

Rond de haarden vond men keramiek, fragmenten van glazen vaatwerk en bronzen en ijzeren voorwerpen, waaronder 
een lanspunt. De dateerbare voorwerpen horen thuis op het einde van de tweede eeuw en de derde eeuw: sigillata Drag.
32 en Drag. 45, geverniste deukbekers (brief J. C. Demanet, 13/2/1996). Bij de vondsten horen twee fragmenten van
terracottastatuetten cat. nrs. 769 en 765. Zij werden gevonden op korte afstand van elkaar op ongeveer 7 m ten zuiden 
van de Romeinse weg (brief J. C. Demanet, 13/2/1996). Het hoofdje cat. nr. 769 werd gevonden bij een campagne in 
maart 1965 en Fortuna nr. 765 in mei 1971. Het gebrek aan meer precieze gegevens laat niet toe met zekerheid de 
samenhang tussen de verschillende campagnes en de vondsten te bewijzen. De datering blijft daarom algemeen die van
sector I.

Datering: 90/100 - 275 n.C.

Serie 222. Datering met iconografie: 140/150-200/220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse
185 (222), 385 (222) en 765 (222).

Cat. nr. 765 (222). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: het voetstuk, het
hoofd en de linkerschouder ontbreken. Het oppervlak van het lichaam, vooral aan de keerzijde, is zwart 
gespikkeld door bodemafzettingen. Deze zijn niet aanwezig op de hoorn. Het lichaam en het 
hoornfragment werden gevonden in verschillende contexten en bewaard in verschillende musea. Refitting
gebeurde fotografisch. Het lichaam werd gevonden in context 109, de hoorn in context 976. Bewaarplaats
van het lichaam: Morlanwelz-Mariemont MRM. Inventarisnummer: LPG 71.048. Bewaarplaats van de 
hoorn: Nivelles MA. Inventarisnummer: BV.12026.160. Hoogte: 12,7 cm. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Met vlakke gravering herwerkte mal:
vooraan is de mantelrand niet meer getorst, maar bestaat hij uit 3 parallelle plooien die foutief doorlopen 
op de rechtermouw. Achteraan zijn er 3 plooien in de mantelrand in plaats van 2 bij de vorige generatie. 
Kleiknobbeltje in de groeven van het kleed tonen aan dat ook de vluchtige en slordige ondiepe plooien op
de borst tot de mal behoren. Uitgesculpteerde vruchten en groeven in de hoorn. Breed gladgestreken naad.
Bijgesneden naad: een diepe inkerving op de naad onder de hand scheidt het handvat van het roerblad. Op
de zijnaad zijn verschillende details opnieuw gegraveerd: rechts bovenaan een groef voor de onderzijde 
van de mouw en links onderaan 3 schuine plooien van het kleed. Verschoven binnennaad: vooral aan de 
linkerzijde van het lichaam en de hoorn is een duidelijke verschuiving vast te stellen van de positie van de
naad aan de binnenzijde. Gladdingssporen op het roerblad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichaam: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hoornfragment dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: lichaam 
matig hard (Mohs 3). Hoorn zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Thirion 1972, pl. VII; Brief 
J.-C. Demanet 13/2/1996: vondstcontext van het lichaam; De Beenhouwer 2001 (Liberchies), 98-99 nr. 6 
fig. 65 onder.

Cat. nr. 769. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 5,6 cm. Bewaarplaats: 
Morlanwelz-Mariemont MRM. Inventarisnummer: LC 65.011. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Het bewaarde gedeelte van de nek is massief, niet hol. Fijne naad. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: bruinig grijs (Munsell 10 YR 6/1). Oppervlak licht grijs (Munsell 10 YR 8/1): 
wittere engobe of verweringslaag. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Claes 
1965 (Liberchies), 62, pl. IV: geïdentificeerd als Venus; Thirion 1972, pl. VII; Inventaris P. Claes 1965 
(handschrift bewaard in Namur MA), 4 april 1965: vondstgegevens “Fouilles Parc. Rucquoy, Ruisseau, Tr.
4, sous le massif de tuils, Sect. B 169 g et 169 t”.

Context 976: secteur I2 structure 35: remblai recouvrant un sol en terre battue

Structuur 35 is een circulatiezone in aangestampte aarde vergelijkbaar met structuur 27 (Brulet et al. 2001, 24 fig. 17, 
43, Plan II(J - P. Dewert, F. Vilvorder en R. Brulet )). De vloer was aangelegd tussen twee stenen bekkens 31 en 33. De
archaeologica in de zwarte laag boven deze vloer,zijn eveneens vergelijkbaar met die van structuur 27. De keramiek
vormt een heterogene mengeling van het einde van de eerste eeuw tot de derde eeuw. Naast keramiek is het aandeel van
de dierlijke resten belangrijk.
Fragment nr. 1145 werd gevonden in structuur 35. Het behoort tot het Fortunabeeldje nr. 765, afkomstig van 
gebouwensporen ten noorden van de leerlooierij (context 109). Ten minstens één deel van het voorwerp werd na de 

Soort context: verplaatst afval uit de woonzone. Datering: 90/110-275 n.C.
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breuk verplaatst. Het lijkt daarom aanneembaar dat puin verplaatst werd in zuidelijke richting, na het verlaten van het
industrieel site van de leerlooierij. In die fase werden de oevers van de Mon Plaisir blijkbaar gebruikt als stortplaats
voor het afval uit de woonzone.

Serie 222. Datering met iconografie: 140/150-200/220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse
185 (222), 385 (222) en 765 (222).

Cat. nr. 765 (222). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: het voetstuk, het
hoofd en de linkerschouder ontbreken. Het oppervlak van het lichaam, vooral aan de keerzijde, is zwart 
gespikkeld door bodemafzettingen. Deze zijn niet aanwezig op de hoorn. Het lichaam en het 
hoornfragment werden gevonden in verschillende contexten en bewaard in verschillende musea. Refitting
gebeurde fotografisch. Het lichaam werd gevonden in context 109, de hoorn in context 976. Bewaarplaats
van het lichaam: Morlanwelz-Mariemont MRM. Inventarisnummer: LPG 71.048. Bewaarplaats van de 
hoorn: Nivelles MA. Inventarisnummer: BV.12026.160. Hoogte: 12,7 cm. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Met vlakke gravering herwerkte mal:
vooraan is de mantelrand niet meer getorst, maar bestaat hij uit 3 parallelle plooien die foutief doorlopen 
op de rechtermouw. Achteraan zijn er 3 plooien in de mantelrand in plaats van 2 bij de vorige generatie. 
Kleiknobbeltje in de groeven van het kleed tonen aan dat ook de vluchtige en slordige ondiepe plooien op
de borst tot de mal behoren. Uitgesculpteerde vruchten en groeven in de hoorn. Breed gladgestreken naad.
Bijgesneden naad: een diepe inkerving op de naad onder de hand scheidt het handvat van het roerblad. Op
de zijnaad zijn verschillende details opnieuw gegraveerd: rechts bovenaan een groef voor de onderzijde 
van de mouw en links onderaan 3 schuine plooien van het kleed. Verschoven binnennaad: vooral aan de 
linkerzijde van het lichaam en de hoorn is een duidelijke verschuiving vast te stellen van de positie van de
naad aan de binnenzijde. Gladdingssporen op het roerblad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichaam: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hoornfragment dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: lichaam 
matig hard (Mohs 3). Hoorn zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Thirion 1972, pl. VII; Brief 
J.-C. Demanet 13/2/1996: vondstcontext van het lichaam; De Beenhouwer 2001 (Liberchies), 98-99 nr. 6 
fig. 65 onder.

Sector van de wegblokkade

Soort vindplaats: nederzetting, wegblokkade. Datering: 10/20 v.C. - 300 n.C.

De opgravingen van 1956 tot 1960 door de vereniging Romana, brachten een derde-eeuwse versterking aan het licht aan de
oostelijke rand van de nederzetting op de percelen B 173 a, 172 a, 171 m, 129 a en 129 t (Graff 1960; Bailleux en Graff 
1997, plan). Het gaat om een rechthoekige aanleg van 53 x 67 m met brede grachten en een aarden wal op ca. 6 m van de
binnenrand van de gracht. De Romeinse weg Bavay - Tongeren loopt midden door de constructie, waardoor de versterking
kan aanzien worden als een soort wegblokkade. Bij de campagne van 1959 werd duidelijk vastgesteld hoe de gracht een
ouder gebouw van de nederzetting sneed. De versterking is dus aangelegd op een voordien bewoonde sector. Uit het profiel 
van de grachten kunnen minstens twee fasen van aanleg worden onderscheiden. De eerste gracht was ongeveer 7 m breed en
had een V-vormig profiel. De tweede en jongere gracht was 13,5 m breed en had een plat bodemprofiel.

Context 107: Omheining (?) (1959)

In de omheining van de versterking werd een ministatuette nr. 376 gevonden dat Priapus voorstelt en opmerkelijk is
door zijn veelkleurige beschildering. Het werd gevonden op een diepte van 40 cm onder een lemen pleisterlaag in situ 
(Graff 1960, 11: “ trouvée en 1959 dans l’enceinte du fortin à 0,40 cm de profondeur sous une couche de torchis en
place”). Het is niet duidelijk of het beeldje gevonden is in de omheining of erbinnen en of het behoort tot de vroegere
nederzetting of tot de wegblokkade. De lakachtige beschildering kent geen parallellen in de Romeinse tijd. Het
voorwerp is daarom niet Romeins.

Cat. nr. 376. Miniatuurstatuette. Thema: Priapus. Bewaringstoestand: samengesteld uit 2 fragmenten. De 
fallus is afgebroken. Waarschijnlijk zijn de benen afgebroken, hoewel het eventuele breuvlak perfect 
afgerond is. Hoogte: 3,25 cm. Bewaarplaats: Tubize MP. Inventarisnummer: Lib.BV.1959. Massief. 
Kleur: meerkleurige beschildering met een blinkende verflaag: rozige figuur met geel kapsel, donkergroen
lichaam en zwarte lineaire trekken voor ogen, neus en mond. Naast de kleine afmetingen van het beeldje 
vormt de beschildering op twee vlakken een afwijking binnen de gekende terracotta producten. Voor de 
dikke blinkende lak kennen wij geen parallellen. De vorm van de ogen geeft aan het gelaat een Aziatisch 
karakter. Oppervlak: glad. Bibliografie: Graff 1960, 11 pl. IV en V.

Ten noorden van sector E, sleuf 150

Soort vindplaats: gebouw en waterput. Datering: 100-225 n.C.

In 1961 werden door de vereniging Romana opgravingen verricht ten noorden van sector E. In sleuf 150 vond men de rand 
van een stenen waterput en een gebouw met hypocaust (Bailleux en Graff 1997, plan (situering van de sleuf): Sleuf 150 
(RMN 612), waterput nr. 12 en gebouw nr. 13). Het gebouw en de waterput waren in gebruik in de ganse tweede eeuw, 
mogelijk tot het begin van de derde eeuw (Bailleux en Graff 1997, 41-43).

Context 108: laag eind tweede eeuw

In sleuf 150 werd Venusstatuette nr. 23 (46) opgegraven. Het werd gevonden op een diepte van 40 cm, in een laag die 
door Y. Graff stratigrafisch werd gedateerd op het einde van de tweede eeuw (Graff 1974, 37). Verdere informatie over
de vondsten uit de laag werd niet gepubliceerd.

Datering: 175-200 n.C. Gecorrigeerde datering: 100/150-200 n.C.

Interpretatie: De datering van deze vondstcontext past niet in de algemene datering van serie 46 en stam 6. cat. nr. 22
(46) uit Hofstade werd gevonden in een gesloten vondstcontext, gedateerd tussen 40 en 170 n.C. (context 85). De
stamevolutie van stam 7 verantwoordt een datering omstreeks het derde decennium van de tweede eeuw.
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Serie 46. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier of 
Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 18 (46), 20 (46) en 22 (46).

Cat. nr. 23 (46). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de hals 
tot halfweg de bovenbenen. Rechterarm en linkerschouder ontbreken. Hoogte: 7,9 cm. Bewaarplaats: 
Tubize MP. Inventarisnummer: Lib.BV.15.001. Vondstspecificatie: Aan de binnenzijde beschreven: 
ROMANA 392, Lib. BV, T. 150, nr. 1-6, 1961. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Fijne naad. De binnenruimte bestaat uit een grote holte ter hoogte van de buik en de bovenbenen en een 
tweede holte ter hoogte van de borst. De gootvormige verbinding tussen buik en borst ontbreekt. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard
(Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Graff 1967, 12-13 (foto); Graff 1974, 36-37 nr. 1 Pl. 
6,3.

Liège place Saint-Lambert

De site is gelegen aan de place Saint-Lambert, in het oude centrum van Luik. De plaats kende een opeenvolging van
bewoningsfasen van de prehistorie tot aan de oprichting van de laatste kerk in de dertiende eeuw (Otte en Degbomont 1983,
366-367 Pl. 1; Otte 1988, 249-250). Hoewel de plaats bewoond werd in de late ijzertijd en de Merovingische periode, is er geen
sprake van continuïteit met de Gallo-Romeinse bewoningsfase. In de Romeinse periode behoorde de site tot de Civitas
Tungrorum. In deze periode werd een villa ingeplant in de vallei tussen de Maas en een bijrivier de Légia.
De villa was voorzien van een badinstallatie met hypocaust en aquaduct (Otte 1990, fig. 66: algemeen plan). Het geheel wordt
geïnterpreteerd als villa agraria, hoewel de schaarsheid van doliumfragmenten en de afwezigheid van ijzeren landbouwwerktuigen
vragen oproept (Otte 1990, 77-78 (J.-M. Degbomont)). Omwille van de badinstallatie en de dikte van de muren worden de 
gebouwen door sommigen gezien als thermen (Otte 1990, 78 (J.-M. Degbomont)).
De gedateerde archaeologica tonen een ononderbroken bezetting aan van het einde van de eerste eeuw tot en met de eerste helft
van de derde eeuw, met hoogtepunten in het begin van de tweede eeuw en omstreeks het einde van de tweede en het begin van de
derde eeuw (Otte 1990, 119-122 (D. Marcolungo)). De karige vondsten uit het derde kwart van de eerste eeuw zijn geen bewijs 
voor bewoning in deze periode. Ook de schaarse vierde-eeuwse vondsten duiden niet op continue herbezetting in die eeuw.
Vanuit economisch standpunt getuigen de aardewerkvondsten van nauwe betrekkingen met Rijnlandse ateliers. Vanaf het begin
van de tweede eeuw leveren Rijnlandse ateliers een groot deel van de dunwandige keramiek, waaronder geverniste bekers uit 
Keulen en Trier. De Oost-Gallische terra sigillata vormt 60 % van het totale aanbod aan sigillata (Otte 1990, 119 (D. 
Marcolungo)).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 50 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Liège. Fusie: Liège. Luik, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: villa, Maas. Datering: 80/90-250 n.C.

Sector C, sleuf S3

Soort vindplaats: buiten de villa.

De fragmenten nr. 400 en 1123 werden gevonden in sector C, sleuf S3, laag 6. Deze vindplaats is gelegen aan de 
noordwesthoek van de noordelijke toren van de kathedraal (Otte en Degbomont 1983, 367 Pl. 1, 392 Pl. 18 (coupe 19); Otte
1988, 39 fig. 15, 43 fig. 18, 44 fig. 19 (coupe 19) en overzichtsplan). Deze zone bevindt zich buiten het hoofdgebouw van de
villa en bevatte, behalve de resten van een vloer van regelmatig geschikte hypocausttegels, geen architecturale structuren uit
de Romeinse periode.

Context 120: Laag 6, Romeinse stortlaag

Laag 6 is een donkerbruine afvallaag met een overvloed aan Romeinse voorwerpen die in drie categorieën kunnen
worden ingedeeld. In de eerste plaats kunnen architecturale overblijfselen worden onderscheiden als gebroken pannen,
hypocaustresten, bewerkte zandsteenblokken en mortel. Verder bevat de laag huishoudijk afval als keukenresten, benen
en bronzen naalden, keramiek, munten, het handvat van een mes en nagels van schoenzolen. Een derde vondstcategorie
omvat een reeks artisanale resten. Vele steenkooldepots, houtskool, ovenslakken en gevitrifieerde stenen, wijzen op de
nabijheid van een oven, mogelijk in verband met glas of metaalverwerking (Otte en Degbomont 1983, 389; Otte 1988,
45). De keramiek is gedateerd in de 2de en 3de eeuw. Onder laag 6 bevond zich een colluvium waarin neolithische 
resten werden teruggevonden. Bovenaan was laag 6 bedekt door een colluvium dat tot stand kwam na het verlaten van
de villa (lagen 7 (bovenaan) en 5 (onderaan): Otte en Degbomont 1983, 395; Otte 1988, 45). Het pakket is te
interpreteren als stortlaag met afval uit de bezettingsperiode van de villa die in de onmiddellijke nabijheid is gelegen.

Soort context: stort, bouwafval, glas- of metaalverwerkingsafval. Datering: 80/90-250 n.C.

Serie 317. Datering met iconografie: 150-170/180 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 
3799 (317), epigrafie (coroplast) en pigment 3792 (317).

Cat. nr. 400 (317). Thema: vrouw met kind. Type: staand met kruik en één kind, de borst ontbloot. 
Bewaringstoestand: fragment van de linkerhand van de godin en de onderbenen en voeten van het kind. 
Hoogte: 2,85 cm. Bewaarplaats: Liège MC. Inventarisnummer: L.3363. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
beigewit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Otte et al. 1982, 71-72; Otte en
Degbomont 1983, 390 pl. 16 nr. 5, 394; Otte 1988, 164 fig. 113 D, 165-166.
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Cat. nr. 1123. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: gladwandig fragment. Lengte Maximaal: 5,6 cm. 
Bewaarplaats: Liège MC. Inventarisnummer: L.3731. het oppervlak vertoont knobbeltjes afkomstig van 
een gipsmal. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: gipsachtig wit. Hardheid: 
matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.

Sector E, sleuf S7

Soort vindplaats: hoofdgebouw van de villa.

Fragmenten 1121 en 1122 werden gevonden in Sector E, sleuf S7 (Otte 1990, 30 fig. 26). De zone komt precies overeen met
de kruising van het schip en het transept van de huidige kathedraal. Op deze plaats werden de stenen muurresten 
aangetroffen van rechthoekige ruimten van de Romeinse villa.

Context 119: Romeinse laag

Boven de zandstenen fundering van de uitgebroken vloer, bevond zich een belangrijke Romeins laag (Otte 1990, 27, 31
fig. 27(C. Tilkin-Peters): C16 nr. 5, 32 fig. 28: C23 nr. 4; toeschrijving van de voorwerpen aan laag C16 nr. 5 en C23
nr. 4 door D. Marcolungo: brief D. Marcolungo 8/2/1996). De laag werd afgedekt door het afbraakpuin van de 
gebouwen. Vermits de laag zich boven de uitgebroken vloer bevond, kunnen de voorwerpen chronologisch de volledige
bezettingsfase van de villa beslaan.

Datering: 80/90 - 250 n.C.

Cat. nr. 1121. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van vierhoekige sokkel met onderrand in 
reliëf.. Hoogte: 2,9 cm. Bewaarplaats: Liège MC. Inventarisnummer: L.930. Productieregio: Onbekend. 
Kleur: wit. Bibliografie: Otte 1990, 106-108 fig. 81 nr. 106 boven. Foto: Otte 1990.

Cat. nr. 1122. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de onderzijde van een kleed en mantel. 
Hoogte: 5 cm. Bewaarplaats: Liège MC. Inventarisnummer: L.930. Productieregio: Onbekend. Kleur: 
wit. Bibliografie: Otte 1990, 106-108 fig. 81 nr. 106 onder. Foto: Otte 1990.

Longlier Massul

In het gehucht Massul bevindt zich een wooneenheid op de plaats Massofet, en een begraafplaats op de plaats Marfontaine. Deze 
entiteiten bevinden zich op ongeveer 1,8 km van elkaar verwijderd. Het is daarom weinig waarschijnlijk dat zij in directe relatie 
staan tot elkaar. De directe omgeving is overigens gekenmerkt door de aanwezigheid van vele kleine Gallo-Romeinse 
woonentiteiten en necropolen (Archeologie 1978, 16-17 fig. 6 (A. Cahen-Delhaye): kaart met aanduiding van de vindplaatsen).
Ten noorden van Massul bevinden zich op korte afstand van elkaar twee wooneenheden en een necropool in het gehucht 
Molinfaing. Ten zuiden werden een villa met hypocaust en verschillende tumuli gesignaleerd op de plaats Les Maries, op het 
grondgebied van de gemeente Ebly (Léglise). Deze entiteit bevindt zich op slechts 1,2 km van de vindplaats Marfontaine. De site
van Longlier Respelt, bevindt zich op ongeveer drie kilometer ten westen van Massul. De Romeinse weg Reims - Keulen liep over
het grondgebied van Longlier (Corbiau 1978 , 164-167).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Longlier . Fusie: Neufchâteau. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: baan Reims-Keulen, verspreide bewoning en necropolen.

Grafveld Marfontaine

Soort vindplaats: geïsoleerd graf onder steenblokken.

Op de plaats Marfontaine, in de voormalige gemeente Massul, werd rond 1900 een Romeins graf gevonden. De ontdekking 
gebeurde bij het verplaatsen van enorme steenblokken van 3 m2 (AIALx 42, 1907, 168-170 (J. B. Sibenaler)).

Context 121: Graf

In het graf vond men een flesje in rode pasta, een zwart geverniste deukbeker met rondomlopende arcering. Verder
vond men één kom in terra sigillata zonder stempel, één kom in terra sigillata met stempel OFII, een “enorme” nagel,
een munt van Gordianus III (238-244 n.C.), een bronzen armband en de statuette van een zittende vrouw cat. nr. 305
(939) (AIALx 42, 1907, 168-170 (J.B. Sibenaler): schrijft met betrekking tot de geverniste beker “Une urne en fine 
poterie vernissée noire portant des dessins en cercles formés de traits obliques et dont les parois sont enfoncées par sept
pressions digitales avant la dessication”. Hoogte 13,5 cm). Een moulage van het beeldje werd bewaard in het museum
Brussel KMKG en het origineel werd bewaard in het museum Arlon ML (De Loë 1937, 284-285; AF 7, 1964 (A.
Geubel)). Het origineel, noch de moulage hebben we kunnen terugvinden. De munt van Gordianus III dateert de
begraving na 238 n.C (BJ 170, 1970, 392 nt. 2 (W. Scharenberg en D. Haupt): datering op einde van de derde eeuw, 
maar niet geargumenteerd). De nagel wijst als grafgift en o.w.v. zijn afmetingen op een magisch ritueel gebruik.

Soort context: graf. Datering: 238-244(?) n.C.
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Serie 939. Datering met iconografie: 238-244/275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie).

Cat. nr. 305 (939). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met gevulde schoot en Ubische hoed. 
Bewaringstoestand: volledig. Het origineel, noch het afgietsel vermeldt door De Loë, werden 
teruggevonden. Identificatie en beschrijving berusten op de gegevens van De Loë en de foto van Hector. 
Hoogte: 18,1 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië 
(iconografie). Kleur: roodachtig. Bibliografie: De Loë 1937, 282-285 (afgietsel); Dheedene 1959, nr. 582;
Hector 1968, fig. 1. Foto: Hector 1968.

Massofet

Soort vindplaats: landelijke inplanting. Datering: 180-275 n.C.

De vindplaats is gelegen op een hoogte van 469 m, vlak bij de grens tussen de gemeenten Longlier en Juseret
(Vaux-sur-Sûre). Ongeveer 200 m ten oosten ontspringt een bron die de beek Béraumont voedt en op enkele tientallen meter
bevindt zich een moerassige zone (Cahen-Delhaye 1976, 34-36, fig. 20). Bij prospectie onderzoek van H. Gratia in 1975 
werden op enkele meter van elkaar sporen ontdekt uit de La Tène periode en uit de Romeinse tijd. Uit de ijzertijd werd een 
verstoorde woonhorizont aangesneden van een nederzetting uit de La Tène I periode (Remy 1991, 87-88(Cahen-Delhaye)).
Deze nederzetting staat in relatie tot de gelijktijdig grafheuvels van de zuidelijke Ardense groep (Remy 1991, 87-88, 
87-88(Cahen-Delhaye)). Er werd geen continuïteit vastgesteld met de Romeinse periode. Op het einde van de tweede eeuw
of de eerste helft van de derde eeuw, bevond zich hier vermoedelijk een villa.

Context 122: Sondering 1975

De vondsten uit de Gallo-Romeinse periode zijn afkomstig van prospectie en een kleinschalige sondering in 1975 (brief
H. Gratia 13 maart 1985; Archeologie 1975, 14-15 fig. 3 (H. Gratia)). Op een beperkte oppervlakte werden scherven,
waaronder terra sigillata en bouwafval gevonden uit de Romeinse periode. De architecturale resten bestonden uit
fragmenten van tubuli, imbrices en hypocausttegels. Verder werd een ijzeren beitel gevonden. Twee kleine sleufjes die
op deze plaats werden gegraven leverden nog enkele voorwerpen op, waaronder een ijzeren hamer, een fragment van 
een terracottabeeldje nr. 192 en een kom in een zwartbakkende poreuze pasta met een diameter van 30,3 cm en een 
hoogte van 16,3 cm (Archeologie 1975, 15 fig. 3 (H. Gratia)). Het terracottabeeldje vertoont zware brandsporen. Op
basis van de vondsten kan gesteld worden dat zich op deze plaats de resten van een woning bevonden met hypocaust.
Beitel en hamer wijzen op een ambachtelijke bedrijvigheid. De resten dateren volgens Gratia van het einde van de 
tweede of de eerste helft van de derde eeuw.

Soort context: constructie met hypocaust, villa (?). Datering: 180-275 n.C.

Serie 913. Datering met iconografie: 180-275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 192 (913). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn, roer en globe. Bewaringstoestand: basis en 
voorzijde van de schuin afgebroken onderbenen. Een groot fragment van de voorzijde van de basis 
ontbreekt. Het oppervlak is afgeschilferd en vertoont vele haarlijnscheurtjes, tengevolge van een 
secundaire verbranding. Hoogte: 7 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde bovenrand. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gladdingssporen niet meer zichtbaar door verwering van het oppervlak. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: grijsbeige. Oppervlak: glad. Bibliografie: Gratia 1975, 14 
(vermelding).

Longlier Respelt

De site is gelegen in een omgeving die bezaaid is met kleine Gallo-Romeinse woonentiteiten en necropolen. Binnen een straal van
vier kilometer, liggen ten noordoosten de site van Longlier Molinfaing met necropool en nederzettingssporen, ten oosten de site 
Longlier Massul, ten zuidoosten de villa en tumuli van Ebly (Léglise), ten zuiden de sites van Longlier en Hamipré Offaing
(Longlier), en tenslotte ten noordwesten de site Saint-Pierre Sberchamps (Libramont-Chevigny) (Archeologie 1978, 16-17 fig. 6
(A. Cahen-Delhaye): De sites Longlier Respelt en Sberchamps werden niet aangeduid, vermits zij pas na het opmaken van de
kaart werden ontdekt). De Romeinse weg Reims - Keulen liep over het grondgebied van Longlier (Corbiau 1978 , 164-167).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 61,9 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Longlier. Fusie: Neufchâteau. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: baan Reims-Keulen, verspreide bewoning en necropolen.

Grafveld Moussière

Soort vindplaats: grafveld. Datering: ?/100-200/? n.C.

De vindplaats ligt op ongeveer 750 m ten zuiden van de voormalige gemeente Respelt op een licht hellend terrein op de
plaats Moussière. Bij de aanleg van de autobaan Brussel-Luxembourg werd hier in 1983 een kleine incineratienecropool
gevonden (Gratia 1984, 52-54; Cahen-Delhaye et al. 1987, 288-289(H. Gratia)). Bij een noodonderzoek van de Cercle Terre
de Neufchâteau onder leiding van H. Gratia in samenwerking met de NDO werd een oppervlakte van 4 aren onderzocht.
Hierbij konden 21 graven worden gelokaliseerd. Het gaat om kleine en ondiepe, rechthoekige kuilen met een lengte van 
ongeveer een halve meter, waarin de asse meestal in een pakje op de bodem werd bijgezet. Bijgaven die het grafveld kunnen
dateren zijn onder andere een aryballos (Goethert-Polaschek 1977, form 135: flavisch-trajanisch), 6 bronzen fibulae,
waarvan twee geëmailleerd, 4 munten van Trajanus en Hadrianus en een vierkante glazen fles met één oor 
(Goethert-Polaschek 1977, form 119: tweede en derde eeuw) (afbeelding van de glazen recipiënten: Gratia 1984, 53 fig. 24;
Cahen-Delhaye et al. 1987, 288 fig. 1(H. Gratia in)). Het chronologisch zwaartepunt ligt daarom in de tweede eeuw.
In de noordelijke sector van het grafveld werden twee ondiepe rechthoekige kuilen opgegraven met een respectievelijke 
oppervlakte van 2,5 m2 en 7 m2 (Gratia 1984, 54; De Beenhouwer 1990, 19-21). Zij bevatten uitsluitend enkele scherven en
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enkele kleine stenen. In de zuidelijke sector bevond zich een derde kuil met een oppervlakte van niet minder dan 20 m2, die
de zwaar verbrijzelde fragmenten van minstens 21 statuetten bevatte.

Context 123: Zuidelijke cirkelvormige kuil

De ondiepe kuil had een cirkelvormige omtrek met een diameter van 5 m en een diepte van 20 tot 40 cm onder de
humus. In de vulling werden een driehonderdtal fragmenten aangetroffen van volledig verbrijzelde statuetten. Naast de
statuetten werd in de kuil ook gewoon aardewerk van slechte kwaliteit gevonden. Door de werken die aan de gang 
waren is een groot deel van het materiaal niet ingezameld. Verder bevatte geen enkele andere structuur op de site
statuetten. Noch in de graven, noch in de andere kuilen werden zij aangetroffen.

Datering: ?/100-200/? n.C. Gecorrigeerde datering: 90/100-200/260 n.C.

Serie 130. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische analyse 150 
(130).

Cat. nr. 150 (130). Thema: Venus. Type: zonder kleed. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot aan
de buik. Zwaar beschadigd op het kapsel en het gelaat aan de voorzijde. Groef in de nek. Hoogte: 8,6 cm.
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 9. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Gegraveerde ruggengraat. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Rode sporen op het oppervlak, meer bepaald op het haar, het gelaat en de 
buik: mogelijk resten van rode beschildering. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Gratia 1984, 52 fig. 23: onderste rij, eerste van links; De Beenhouwer 1990, 20-21 fig. 13.

Serie 221. Datering met iconografie: 140/150-200/220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 169 (221). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: fragment van de
keerzijde van de hoorn en de linkerschouder. Samengesteld uit 2 fragmenten. Sterk verweerd oppervlak. 
Hoogte: 7,75 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 2a. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Vage afdruk: geen details op de hoorn en geen plooien. Breed gladgestreken naad. 
Regelmatige vlakke binnenwand. De wanddikte is nergens meer van 3 mm. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 512 (221). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: hoofd. Een deel 
van de linkerzijkant is afgebroken. Sterk verweerd oppervlak en beschadigd aan de mond. Hoogte: 4,5 cm.
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 3. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed
gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht
(Mohs 1). Oppervlak: glad. Bibliografie: Gratia 1984, 52 fig. 23: bovenste rij, tweede van rechts.

Serie 377. Datering met iconografie: 155/170-180 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 454 (377). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met aar en muurkroon. Bewaringstoestand: 
rand van de bovenste helt van een zetelrug. Hoogte: 4,4 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 63a/b. 
Productietechniek: de afgeronde zetel is door een gravure omrand en voorzien van diagonale lijnen. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3) tot dof bruin (Munsell 7,5 YR 5/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Serie 467. Datering met iconografie: 75/100-200/260 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 
285 (467); Treveri: petrografische analyse 284 (467).

Cat. nr. 284 (467). Thema: Cybele. Type: zittend met leeuw en patera. Bewaringstoestand: hoofd. Sterk 
verweerd aan de voorzijde. Breedte: 3,7 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 31. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak: grote kleiknobbel midden op het
achterhoofd. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: messporen op de naad aan 
de rechterkant ter hoogte van de hals. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR
7/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Serie 494. Datering met iconografie: 90-110 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische analyse 310 
(494).

Cat. nr. 310 (494). Thema: Diana. Type: met gekruiste benen en met boog, pijlkoker en hond. 
Bewaringstoestand: de voorzijde is bewaard vanaf het hoofd tot boven de enkels. Van de achterzijde is 
alleen het achterhoofd gedeeltelijk bewaard. Het beeldje is door ons terug samengesteld uit 10 fragmenten.
De fragmenten van de rechteronderarm, de linkerarm, -hand en -schouder, en de pijlenkoker ontbreken. 
Verweerd oppervlak vooral ter hoogte van het gelaat. Hoogte: 13,3 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré:
LR 59. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Vlak
aangestreken binnenwand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Gratia 1984, 52 fig. 23: bovenste rij,
derde van rechts (alleen het hoofd werd afgebeeld); De Beenhouwer 1991 (statuettes), 83 fig. 18 (na 
restauratie).

Serie 503. Datering met iconografie: ?/100-200/? n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 224 
(503).

Cat. nr. 224 (503). Thema: Isis. Type: fragmentarische serie. Bewaringstoestand: hoofd, samengesteld uit
4 fragmenten. Hoogte: 3,75 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 6. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad aan de linkerkant van de knop en de diadeem. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Gratia 1984, 52 fig. 23 bovenste rij, eerste van links.
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Serie 516. Datering met iconografie: 100/150-250 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische analyse 
313 (516) en 314 (516).

Cat. nr. 314 (516). Thema: vrouw met kruik. Type: staand met kruik en beker. Bewaringstoestand: 
fragment van de voorzijde met de kruik. Hoogte: 3,6 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 13. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 189. Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: fragment van voor- en
keerzijde van onder de borst tot de knieën en twee aansluitende fragmenten van het linkeronderbeen met 
het roer en de linkeronderarm met de aanzet van de hoorn. Samengesteld uit 7 fragmenten. Het oppervlak 
is aan de voorzijde sterk beschadigd. Opvallend is dat de voorzijde eerst afgeschilferd is en pas daarna 
gebroken. Hoogte: 11,4 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 56. Grote kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Breed gegladde naden. Parallelle verticale vingersporen aan de binnenzijde. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Gratia 1984, 52 fig. 23: onderste rij, tweede van links (afgebeeld voor de restauratie).

Cat. nr. 533. Thema: paard. Bewaringstoestand: voorpoten van een paard. Beschadigingssporen op het 
oppervlak vooraan en vooral op de zijkanten. Hoogte: 6 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 11. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerde poten. Volledig geglad aan de 
voorzijde. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2) tot dof oranje (Munsell 7,5
YR 7/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 412. Thema: kip. Bewaringstoestand: fragment van de staart. Verweerd oppervlak. Lengte van de 
langste rechte zijde: 4 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 1. Productieregio: Onbekend. Kleur: 
licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 426. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: voetstukfragment met sterk beschadigd oppervlak. 
Hoogte: 3 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 48. Productieregio: Onbekend. Kleur: dof bruin 
(Munsell 7,5 YR 6/3) tot licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: 
glad, mat.

Cat. nr. 429. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van de geprofileerde bovenrand van een 
voetstuk. Hoogte: 3,3 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 58. Productietechniek: Geïntegreerd 
voetstuk met geprofileerde bovenrand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 
YR 8/3) tot bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 439. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: deel van de basis en de aanzet naar de figuur. 
Samengesteld uit 3 fragmenten. Beschadigingsporen op het oppervlak. Breedte: 4,6 cm. Verzameling: H.
Gratia, Hamipré: LR 35. Productietechniek: Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 473. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: onderrrand van een basis. Hoogte: 2,7 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 38. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 8,75 YR
8/2). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 474. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoekfragment van de onderrand van de basis. 
Hoogte: 2,2 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 39. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs 
(Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 476. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoekfragment van een basis. Hoogte: 3,2 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 41. Productieregio: Onbekend. Kleur: dof bruin (Munsell 7,5 YR 
6/3) tot licht bruinig grijs (Munsell 7,5 YR 7/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 477. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoekfragment van een basis. Hoogte: 4,5 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 42. Productieregio: Onbekend. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10
YR 7/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 478. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: onderrand van een basis. Hoogte: 2 cm. Verzameling:
H. Gratia, Hamipré: LR 43. Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 479. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoekfragment van een basis. Hoogte: 3,2 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 44. Productieregio: Onbekend. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR
7/3) tot licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 480. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoekfragment van een basis. Hoogte: 2,7 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 45. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht tot dof geeloranje 
(Munsell 7,5 YR 7,5/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 481. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoekfragment van een basis of zetel. Hoogte: 2,8 cm.
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 46. Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 482. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoekfragment van een basis of zetel. Hoogte: 3,1 cm.
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 47. Productieregio: Onbekend. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR
7/3) tot licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 483. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoekfragment van een basis of zetel. Hoogte: 3 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 50. Productieregio: Onbekend. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10
YR 7/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 286. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 3,75 cm. Breedte: 3,2 cm. Verzameling:
H. Gratia, Hamipré: LR 32. Productietechniek: vage mal. Brede naad met gladdingssporen. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Gratia 1984, 52 fig. 23: bovenste rij, eerste van rechts.

Cat. nr. 294. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: gelaat. Hoogte: 3,5 cm. Verzameling: H. Gratia, 
Hamipré: LR 17. Productieregio: Onbekend. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3) tot licht 
geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 295. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: achterzijde van het hoofd met de aanzet tot de 
rechtertoren van een muurkroon. Hoogte: 4,3 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 19. 
Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs
1). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 448. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de rechterknie van een zittende vrouw. 
Breedte: 2,5 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 27. Brede naad. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 449. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de linkerknie van een zittende vrouw. 
Lengte Maximaal: 3,75 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 26. gegladde naad. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 6/3,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 450. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de linkerknie van een zittende vrouw. 
Breedte: 2,6 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 25. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). 
Kleur: van dof bruin (Munsell 7,5 YR 6/3) in de kern tot licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3) aan de 
buitenzijden van de scherf (ook aan de binnenkant: geen engobe). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 503. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd met sterk beschadigd gelaat. Hoogte: 4,2 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 30. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Brede naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 
2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 513. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. De rechterkant van het kapsel is
afgebroken. Hoogte: 3,5 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 15. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: dof oranje (Munsell 5
YR 7/4) tot bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 516. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: achterhoofd. Hoogte: 3,5 cm. Verzameling: H. Gratia, 
Hamipré: LR 20. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede naad. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3) tot bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4). Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 518. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: achterhoofd. Hoogte: 3,6 cm. Verzameling: H. Gratia, 
Hamipré: LR 22. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 293. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: achterhoofd. Hoogte: 4 cm. Verzameling: H. 
Gratia, Hamipré: LR 23. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/3). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 296. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de zijkant. Hoogte: 4 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 24. snijvlak op de naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 391. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: achterzijde van de rechterschouder en de 
bovenrand van een afgeronde zetel. Lengte Maximaal: 3,7 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 12. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). 
Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 402. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: linkerarm. Hoogte: 6,1 cm. Verzameling: H. 
Gratia, Hamipré: LR 4. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 405. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: knie. Hoogte: 4,3 cm. Verzameling: H. Gratia, 
Hamipré: LR 57. Productieregio: Onbekend. Kleur: bleek oranje (Munsell 5 YR 8/3) tot bleek roodachtig
oranje (Munsell 2,5 YR 7/4). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 406. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van kledij. Lengte Maximaal: 4,5 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 8. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 8,75 YR 
8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Gratia 1984, 52 fig. 23: bovenste rij, 
tweede van links.

Cat. nr. 407. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment met kleedplooien. Hoogte: 4,4 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 61. Productieregio: Onbekend. Kleur: dof oranje (5 YR 7/4) tot 
oranje (Munsell 2,5 YR 7/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 416. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: bovenrand van een voetstuk en twee voeten. 
Samengesteld uit twee fragmenten. Lengte Maximaal: 5,5 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 36. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd voetstuk. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 417. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: bovenrand van een voetstuk. Hoogte: 2,55 cm. 
Breedte: 2,55 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 28. Productietechniek: geprofileerde bovenrand. 
Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 8,75 YR 8/2). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 418. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de bovenrand van een voetstuk met
een voet. Hoogte: 3,4 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 29. Productietechniek: Geïntegreerd 
voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 8,75 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 
2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Gratia 1984, 52 fig. 23: bovenste rij, derde van links.

Cat. nr. 421. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: basis en onderzijde van de keerzijde. Hoogte: 8,7
cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 53. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Brede gladdingssporen op de naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3) tot licht geeloranje (Munsell 7,5 YR
8/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Gratia 1984, 52 fig. 23: onderste rij, eerste
van rechts.

Cat. nr. 423. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: drie fragmenten van een voetstuk. Hoogte: 4,3 
cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 60. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Gladdingssporen op de naad. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: bleek oranje (Munsell 5 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 424. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van een voetstuk. Hoogte: 4,7 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 62. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5
YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 425. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van een voetstuk. Hoogte: 4,5 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 54. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: bleek roodachtig tot dof
oranje (Munsell 2,5 YR 7/4 tot 5 YR 7,5/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 434. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: onderste helft met de basis en de onderbenen. 
Samengesteld uit 9 fragmenten. Sterk vervaagd oppervlak. Hoogte: 7,7 cm. Verzameling: H. Gratia, 
Hamipré: LR 5. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig 
voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Gratia 1984, 52 fig. 23: onderste rij, tweede van rechts.

Cat. nr. 447. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: knie en bovenbeen, samengesteld uit 2 
fragmenten. Hoogte: 4,1 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 64a. Productieregio: Oost-Gallië 
(iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: ruw.
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Cat. nr. 455. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: randfragment uit de bovenste helft van een 
gebogen zetelrug. Plaatselijk beschadigd oppervlak. Lengte Maximaal: 3,3 cm. Verzameling: H. Gratia, 
Hamipré: LR 49. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië 
(iconografie). Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 7/3) met lichtere verkleuring van de buitenlaag van 
ongeveer 0,5 mm tot licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 458. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: rechterknie en -arm. Hoogte met verticale 
zijnaad: 4,7. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 33. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 459. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de zijleuning met een stukje van de
onderarm van een zittende figuur. Lengte Maximaal: 3,4 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 52. 
Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3) tot licht geeloranje 
(Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 472. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: hoekfragment van de basis. Hoogte: 3,7 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 37. Productietechniek: vierhoekige basis. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 475. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: hoekfragment van een zetel. Hoogte: 3,7 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 40. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2) en scherp omlijnde zones geeloranje (Munsell 10 YR 8/5). Hardheid: zacht (Mohs 
1). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 484. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: hoekfragment van een zetel. Hoogte: 5,2 cm. 
Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 51. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht 
geeloranje (Munsell 10 YR 8/3) tot bleek oranje (Munsell 5 YR 8/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 514. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: gelaat en een stuk van het kapsel. Sterk 
beschadigd oppervlak. Hoogte: 3 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 14. Productietechniek: zeer 
vage mal. Productieregio: Onbekend. Kleur: grijsachtig tot dof bruin (Munsell 7,5 YR 6/2,5). Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 515. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: gelaat. Breedte: 2 cm. Verzameling: H. Gratia, 
Hamipré: LR 16. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijst tot licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 517. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: achterhoofd. Hoogte: 3,8 cm. Verzameling: H. 
Gratia, Hamipré: LR 21. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 521. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: achterhoofd. Hoogte: 3,25 cm. Verzameling: H.
Gratia, Hamipré: LR 64b. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: ruw.

Cat. nr. 522. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Beschadigd gelaat. 
Hoogte: 3,4 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 18. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Brede naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 539. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de rechterarm met de rand van de 
mouw (?). Hoogte: 6,3 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 7. Gladdingssporen op het oppervlak. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 1129. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: hoekfragment van de zetel met sterk beschadigd
oppervlak. Hoogte: 6,9 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 2b. Productietechniek: hoekfragment 
van een zetel. De wanddikte is nergens hoger dan 3 mm. Regelmatige vlakke binnenwand. 
Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Oppervlak: glad, mat.

Martelange Grumelange

In het gehucht Grumelange werden in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw Romeinse sporen gesignaleerd op de
plaatsen Baulicht, Hohdoor en Lavend. Op 400 m van de site loopt een oude weg met de naam “Pavé romain”, die de richting van
Arlon naar Bastogne volgt. Rond 1844 vond een landbouwer op de plaats “Auf Baulicht” in Grumelange een klein stenen 
godenbeeld dat echter niet bewaard bleef (AIALx 8, 1874, 183-184 (N. Collignon)). Bijna 60 jaar later, in september 1901 werden
door de heer Quinet-Kneip op de plaats “Auf Baulig”, op de zuidelijke helling van de heuvel, Romeinse graven ontdekt (ASAB 
20, 1906, 308-309 (A. De Loë)).
Vanaf 1905, bij de start van het onderzoek van R. en E. Malget, volgen de ontdekkingen elkaar snel op. Het geheel van hun 
vondsten omvat, binnen een straal van honderdvijftig meter, een lararium, twee tumuli en twee gebouwen waarvan één met 
hypocaust. De precieze lokalisatie van de vondsten kunnen wij afleiden uit de beschrijvingen R. en E. Malget, die de grondvesten
onderzochten rond 1906. Een eerste tumulus, waarin terracottastatuetten gevonden werden, bevond zich in de noordoosthoek van
veld nr. 307a (Malget1910, 367). Een tweede tumulus werd later onderzocht op korte afstand van de eerste: “un deuxième tumulus
semblable au premier, découvert au même lieu, à environ trente mètres plus au nord” (Malget 1919, 178). Het lararium lag lager,
aan de voet van de heuvel op het veld nr. 313: “Le tumulus de Martelange, décrit en 1910, était relié, par un sentier formé en 
plusieurs assises de grosses pierres, posées à plat, large de quatre pieds, qui descendait la côte, en pente douce avec un bâtiment 
situé au pied de la montagne, vers le milieu du champs cadastré nr. 313” (Malget1912, 411). Iets lager op het terrein ontspringt
een bron met de naam Hintgesbour (Malget1912, 411-412). Op 150 m afstand van de tumulus lagen twee gebouwenresten die 
reeds eerder door R. en E. Malget werden aangesneden en door hen geïnterpreteerd werden als villae (Malget 1910, 368). Eén van
deze gebouwen is de villa op de plaats Lavend (Malget 1912, 416: “A cent mètres en dessous du lararium, vers le nord, dans le
champs cadastreé nr. 449a, au lieu dit Lavend, existait une vast villa-ferme, couverte en briques rouges (tegulae et imbrices); meer
over de villa Lavend in: Malget1912, 416-418; AIALx 67, 1936, 265-266 (V. Balter en Ch. Dubois).
Ongeveer 500 m ten zuidoosten van de villa Lavend werden in september van 1946, bij de bouw van een woning op de plaats 

Centraal-Gallische exemplaren: 1,1 %     Oost-Gallische exemplaren: 90 %
Centraal-Gallische series: 1,9 %                 Oost-Gallische series: 98,1 %

Gemeente: Martelange. Fusie: Martelange. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: baan in de richting van Arlon, verspreide bewoning, graven, tumuli, tempel, bron.
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hinter Joffer Heck twee loculusgraven gevonden met keramiek uit de eerste eeuw (BIALx 23, 1947 (Ch. Dubois): het huis van de
heer Franssen, links van de chemin de Grumelange, op 50 m afstand van 3 reeds bestaande huizen. Het is gelegen op een klein 
plateau dat vertrekt aan de weg en achter het huis voortgaat in noordoostelijke richting; kadaster 1970: Loffer Keck, volgens de 
afstanden van Dubois perceel 113a, volgens de beschrijving van het plateau perceel 385a). Mogelijk staat deze begraafplaats in
verband met de villa of met gebouwensporen ten zuidoosten van de graven, op 50 m van de dam van de Sûre, op de plaats In der
Laach (Malget1912, 419-420: natuurstenen funderingen in groot verband, scherven van Romeins aardewerk en maalstenen; 
AIALx 67, 1936, 270-1 (V. Balter en Ch. Dubois); BIALx 23, 1947 (Ch. Dubois): Voortgaand op de bevindingen van R. en E.
Malget maakt Dubois er een Romeinse watermolen van; kadaster 1970 In der Lach)
Niet ver van het vondstcomplex Baulicht-Hohdoor-Lavend, bevond zich een vallei met de naam Venusgrennchen. In dit dal
vonden R. en E. Malget in de nabijheid van een “nooit opdrogende bron”, een genivelleerde ronde vloer van rivierkeien uit de 
Sûre, met een diameter van vier meter (Sibenaler 1907, 194: Venusgrennchen; Malget 1912, 418: Venusgrennchen). Hoewel het
toponiem op zijn minst opzienbarend is, werd de Romeinse oorsprong van de grondvesten niet bewezen. Volgens het kadaster van
1970, bevindt de plaats Venus Grünchen zich ten noorden van het complex Baulicht-Hohdoor-Lavend, vlak bij de Sûre, aan de 
grens met de gemeente Tintange.

Hohdoor

Soort vindplaats: heiligdom (?).

Op de plaats Hohdoor werden door R. en E. Malget in 1906 grondvesten ontdekt van een Romeins gebouw. Zij situeren de
vondst zeer precies in het midden van het veld Cad. 313 met het toponiem Hohdoor, wat volgens hen als haagdoorn moet
worden vertaald (Hagedorn) (Malget1912, 411-415). De grondvesten zouden via een trap van platte stenen verbonden zijn 
geweest met de hoger gelegen tumulus Im Baulicht. Het gaat om een rechthoekig gebouw van 14,4 x 10,2 m met een 
noordzuid oriëntatie. Er werden geen leien of dakpannen gevonden. De funderingen van de muren waren in droog verband,
met bovenaan sporen van mortel. Er zijn geen bijzonderheden bekend over de bovenbouw, zodat wij kunnen aannemen dat
deze nergens bewaard bleef. De aangegeven muurbreedte van 60 cm slaat daarom vermoedelijk op de funderingen. Een 
toegang met een breedte van 1,4 m bevond zich in de zuidmuur. Ervoor lag een kuil met een diepte van 60 cm, die iets meer
dan de breedte van de toegang bestreek. In de binnenruimte werden fragmenten gevonden van groenachtig blinkend
stukwerk en marmer. Als enige gebruiksvoorwerpen werden hier twee bronzen munten gevonden, waarvan er één onder 
voorbehoud toeschreven werd aan Domitianus (81-96). Een afzonderlijk binnenruimte van ca. 3 x 6 m werd aangelegd met
de korte zijde tegen de oostmuur. In het puin vond men marmerfragmenten met cannelures. Opmerkelijk waren de vele
terracottastatuetten die binnen deze ruimte werden gevonden. Het vloerniveau van deze oostelijke ruimte bevond zich 30 cm
lager. Een 90 cm brede toegang was gelegen aan de smalle westzijde. Aan de tegenoverliggende oostzijde bevond zich over
de hele breedte een gemetst verhoog, dat volgens R. en E. Malget mogelijk als podium voor de statuetten diende.
Door de grote diversiteit aan godenbeeldjes verklaart Sibenaler het gebouw als tempel, winkel, of werkhuis van een
pottenbakker. Eén van de beeldjes droeg immers het signatuur van de coroplast Lassus (Sibenaler 1907, 197). De hypothese
van het atelier van een coroplast werd tevens overwogen door Balter en Dubois (AIALx 67, 1936, 267 (V. Balter en Ch. 
Dubois)). Zij is ingegeven door een foutieve toeschrijving van voorwerpen uit de tumulus aan het lararium en de
aanwezigheid van de pottenbakkersstempel LAS F(ECIT). Deze hypothese kan met zekerheid worden verworpen (zie: 
Martelange authenticiteit).
R. en E. Malget interpreteerden het geheel als een lararium. Zij gingen verder niet in op de vraag of het om een publiek of 
privé-lararium handelt en wat de relatie is van de kleine ruimte tegenover de rest van het gebouw. Vermits de statuetten
geconcentreerd gevonden werden in één ruimte binnen het gebouw, is het immers mogelijk dat enkel die ruimte fungeerde 
als lararium. Anderzijds is het de enige afzonderlijk afgebakende ruimte aan de binnenzijde van de constructie. De
buitenafmetingen van deze constructie en de uitdrukkelijke afwezigheid van bouwmateriaal voor de dakbedekking, doen
veronderstellen dat het om een open ruimte ging. Deze bouwtechnische eigenschap, samen met de luxe van de gevonden 
bouwmaterialen en de vondst van een ongewoon aantal terracottastatuetten, maken het zeer aanneembaar dat zich op deze
plaats een publiek heiligdom bevond. Voorbeelden van kapellen zonder rondgang uit het tempelcomplex van Trier 
Altbachtal, bevestigen de mogelijkheid van deze hypothese (Gose 1972, Abb. W, Abb. 335: ook in rechthoekige vorm zoals
Bau 26, en soms aangebouwd tegen de temenosmuur als Bau 50F). Wel dient opgemerkt dat de vorm van de kapel of tempel,
afwijkt van het gangbare Gallo-Romeins model door het rechthoekig grondplan en het ontbreken van een omgang.
Bovendien zijn de beschrijvingen van Malget ongetwijfeld mooier voorgesteld dan de werkelijkheid (zie Martelange
authenticiteit).

Context 124: Cella

Uit de verslagen van Malget kan onrechtstreeks worden afgeleid dat de statuetten gevonden werden binnen de kapel of
cella. Over de vondsten buiten deze ruimte specifiëren R. en E. Malget: “Nous n’avons presque pas trouvé de cendres 
dans cette place, ni des débris de poteries quelconque; seulement un petit bronze avec genius d’un côté, le reste illisible,
et un bronze avec temple de Vesta d’un côté, qui semble être du règne de Domitien” (Malget 1912, 412). Wij moeten er
daarom vanuit gaan dat de statuetten gevonden werden binnen de kleine ruimte. De auteurs bevestigen dit in de 
volgende passage: “D’après les trouvailles, les Fortunae debouts se trouvaient exposées à l’Ouest, les Fortunae assises 
au Midi, les portraits des encêtres au Nord, les Nehaleniae matres à l’Est, c’est-à-dire au fond de l’édicule” (Malget 
1912, 414).
Vreemd is het verhaal dat het gebouw 40 jaar vroeger, dus rond 1870, reeds gedeeltelijk zou zijn opgegraven: “Il ya une
quarantaine d’années, cette maison fut partiellement fouillée par l’ancien propriétaire et on y fit une véritable 
hécatombe de statuettes en terre cuite blanche et rouge. Les statuettes rouges ont toutes été distribuées aux enfants en 
guise de jouets, à l’exeption d’une Vénus mutilée, aux jambes cassées. Les statuettes blanches furent brisées et les 
débris jetés sur le sol, sans autre forme de procès. Je suis parvenu à sauver quelques rares statuettes, d’autres ont été
données à mes amis, mais les pièces que je possède et les débris que j’ai trouvés, montrent qu’il y avait là plus de cent
statuettes” (Malget 1912, 413) “Existait-il encore autre chose dans cette maison, comme objets de culte, c’est probable;
mais seul le fouilleur qui nous a précédé, pourrait le dire ?” (Malget 1912, 415). Volgens dit verhaal gaat het dus om
een verstoorde context. Dit is in tegenspraak met de zeer gedetailleerde beschrijving van de vondstverdeling binnen de
kleine ruimte. Mogelijk zocht Malget een verklaring voor de fragmentaire toestand van de meeste van de beeldjes en

Soort context: cella ?. Gecorrigeerde datering: 85/90-275 n.C.
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voor de zeldzaamheid van de roodbakkende exemplaren, waarvan hij er maar 1 vond. De passage “je suis parvenu à
sauver quelques rares statuettes” is dan te verstaan als “ik ben er in geslaagd enkele zeldzame volledige statuetten te 
redden”.

Interpretatie: Serie 18 wordt gedateerd tussen 85/90 en 100/105 n.C. Series 433 en 914 worden gedateerd tussen 200 en
275 n.C. De datering situeert zich vermoedelijk tussen deze data.

Serie 16. Datering met iconografie: 90-110 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 3197 (16),
petrografische analyse 132 (16).

Cat. nr. 134 (16). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde bewaard tot
onder de borst. Hoogte: 6,25 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 233. 
Verzameling: Malget, Martelange: 233. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Malknobbeltjes op het oppervlak. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: beige. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat.

Serie 18. Datering met iconografie: 85/90-100/105 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 136 (18). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: volledig bewaard. Het
vage oppervlak is deels te verklaren door inwerking van de bodem. Donkere vlekken op het ganse 
oppervlak en vooral in de groeven. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. 
Inventarisnummer: M 108. Verzameling: Malget, Martelange: 108. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Door de verwering van het oppervlak zijn de 
gladdingssporen slechts zeer vaag zichtbaar. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: donkere verkleuringen in
de diepere groeven van het oppervlak: donkere beschildering of bodemafzetting ?. Hardheid: zacht (Mohs
2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 19; Schauerte 1985, 128 Nr. 3.

Serie 929. Datering met iconografie: 90-110 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 137 (929). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: volledig. Mogelijk 
werd de onderzijde gerestaureerd (?). Maten afgeleid uit de schaal van de foto in Sibenaler 1907. Hoogte: 
16 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 23. Foto: Sibenaler 1907.

Serie 930. Productieregio: Oost-Gallië (vondstspreiding).

Cat. nr. 135 (930). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: maten berekend uit 
de schaal van de foto in Sibenaler 1907. Hoogte: 10,4 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (vondstspreiding). Bibliografie: Sibenaler 1907,196 en fig. 21: 
beschreven als een vrouw met een hoofddoek en bloemen in het haar “Une tête de femme avec des fleurs 
dans la coiffure et un voile qui descendait derrière la tête.”. Foto: Sibenaler 1907.

Serie 131. Datering met iconografie: 80-200 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 148 (131). Thema: Venus. Type: zonder kleed. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot 
halfweg de onderbenen. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 61. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Zeer dikwandig, 
plaatselijk tot 7 mm. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: beige. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Sibenaler 1907, 196 en fig. 22; Malget en Malget 1912, 415; Dheedene 
1959, 67 nr. 550.

Cat. nr. 149 (131). Thema: Venus. Type: zonder kleed. Bewaringstoestand: onderbenen en voetstuk. 
Hoogte: 7,3 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 219. Verzameling: Malget, 
Martelange: 219. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig 
voetstuk: afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en met geprofileerde onderrand. Breed 
gladgestreken naad. Dikwandig. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 99 nr. 553.

Serie 205. Datering met iconografie: 85/110-140/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 181 (205). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: volledig. Maten 
berekend uit de foto in Sibenaler 1907. Hoogte: 12,3 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: 
Sibenaler 1907, fig. 1. Foto: Sibenaler 1907.
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Serie 212. Datering met iconografie: 90-103/111 en 150-220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Keulen, Frankfurt of 
Trier: petrografische analyse 178 (212).

Cat. nr. 384 (212). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: fragment van de
voorzijde van de linkerzijkant met de mantelplooien en de linkerhand. Hoogte: 6,6 cm. Bewaarplaats: 
Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 38. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Sterk
vervaagd oppervlak. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: gelig wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Inventaris Arlon MAL: herkomst “Martelange”.

Serie 213. Datering met iconografie: 125-160 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln, Frankfurt of Trier: 
petrografische analyse 176 (213).

Cat. nr. 179 (213). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: het grootste deel
van de basis met uitzondering van de bovenrand en een fragment van de voorzijde is een gipsreconstructie.
Sterk verweerd oppervlak. Hoogte: 16,6 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 
55. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch 
voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. De ronde vruchten zijn doorboord. Breed gladgestreken naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 2; Dheedene 1959, 102 nr. 546.

Serie 214. Datering met iconografie: 100/140-150 en 150-220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 180 (214). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: maten berekend
uit de foto in Sibenaler 1907. Hoogte: 17,8 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Sibenaler 1907, 
fig. 5. Foto: Sibenaler 1907.

Serie 229. Datering met iconografie: 100/140-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 159 (229). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en vrucht. Bewaringstoestand: volledig 
bewaard. Sterk vervaagd detail door het verweerd oppervlak. Donkerbruine matte vlekken, vermoedelijk 
veroorzaakt door de bodem. Hoogte: 15,7 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ingesneden horizontale 
zijleuningen en rugleuning: de armleuningen van de zetel zijn ongeveer 1,5 cm onder de armen rechtlijnig
horizontaal ingesneden. De voorzijde van de zijleuningen verloopt schuin aan de rechterkant en min of 
meer vericaal aan de linkerkant. Vage afdruk. Door de verwering van het oppervlak slechts vage sporen 
van gladding. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 14.

Serie 253. Datering met iconografie: 155/170-275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 167 (253). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en aar. Bewaringstoestand: bewaard zonder 
het hoofd. Hoogte: 14,8 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 129. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde
ronde rugleuning met eronder een rechthoekig gegraveerd veld. De brede en diep gegraveerde plooien van
het kleed behoren tot de mal. Dit wordt aangetoond door de vele kleiknobbeltjes in de groeven die 
nagelaten werden door de gipsmal. De gravures van de hoorn en de decoratie op de rugleuning zijn 
ondieper en vager, en kunnen dus ouder zijn. Breed gladgestreken naad. De naad heeft een zeer ongewoon
verloop. Op het bovenlichaam volgt hij de voorste helft van de hoorn en de bovenkant van de onderarmen
tot aan de hand vanwaar hij licht boogvormig afdaalt naar het midden van zijkant ter hoogte van het 
standvlak. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: roodachtig wit. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 6; 
Dheedene 1959, 96 nr. 508.

Serie 249. Datering met iconografie: 90-260 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 165 (249). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en aar. Bewaringstoestand: samengesteld uit
5 fragmenten. Gipsrestauratie aan de basis. Hoogte: 16,6 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ingesneden zijleuningen en rugleuning: de 
horizontale insnijding van de zijleuningen onder de armen was reeds aanwezig in de mal. Dit blijkt uit de 
onzorgvuldig bijgewerkte naden die in reliëf over de insnijdingen lopen. Breed gladgestreken naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 17; Dheedene 1959, 103 nr. 
549; Schauerte 1985, 200 Nr. 320, Taf. 41,1-3.
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Serie 254. Datering met iconografie: (?)/150-220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: epigrafie (coroplast) 168 
(254) en 3782 (254).

Cat. nr. 168 (254). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn, roer en gevulde schoot. Bewaringstoestand: 
aan de voorzijde van de basis ontbreekt een fragment van het wiel. Een barst loopt van daaruit omhoog 
over de benen en de vruchten. Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M
113. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. 
Ingesneden zijleuning. Ronde rugleuning met inscriptie. Breed gladgestreken naad: de gladding gebeurde 
zeer slordig ter hoogte van het roer. Bijgesneden naad: een horizontale insnijding aan de linkerzijleuning.
De volledige linkerzijleuning en de onderste helft van de rugleuning zijn geglad. De bovenste helft van de
rugleuning bleef ongeglad, waarschijnlijk om de insriptie niet te beschadigen. Wij kunnen er daarom van 
uit gaan dat deze reeds in de mal aanwezig was. Productieregio: Oost-Gallië. Inscriptie: op de bovenste 
helft van de rugleuning in gravure LASF en vooraan op de basis in reliëf een spakenwiel. Kleur: volgens 
Sibenaler 1907 sporen van bruine beschildering. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Sibenaler 1907, 195, fig. 8: “Au bras droit pend une sacoche bondée d’écus, sur laquelle figure un L 
(probablement quinquaginte).” In werkelijkheid gaat het om de slecht afgewerkte naad ter hoogte van het 
roer; Malget en Malget 1912, 414; Dheedene 1959, 102 nr. 548; Schauerte 1985, 209 Nr. 357, Taf. 45,4-6.

Serie 272. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 213 (272). Thema: Minerva. Type: staand met rechterarm op de romp geplooid. 
Bewaringstoestand: bewaard van het voetstuk tot aan de hals. Het is niet zeker dat het bijgevoegd gelaat 
behoort tot deze statuette. De breuk sluit nergens aan bij de hals. Het achterhoofd is gereconstrueerd in 
gips. Hoogte: 13,8 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 104. Verzameling: 
Malget, Martelange: 104. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: rozig wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 99 nr. 531.

Serie 275. Datering met iconografie: 75-125 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 212 (275). Thema: Minerva. Type: staand met rechterarm omlaag zonder attribuut. 
Bewaringstoestand: alleen de bovenzijde vanaf de buik bleef bewaard. Opgevuld met gips. Sterk 
beschadigd oppervlak. Hoogte: 7,1 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 203.
Verzameling: Malget, Martelange: 203. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad ter hoogte van de mouw. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 104 nr. 556.

Serie 277. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 211 (277).

Cat. nr. 210 (277). Thema: Minerva. Type: staand met rechterarm omlaag zonder attribuut. 
Bewaringstoestand: bewaard vanaf het hoofd tot aan de knieën. Sterk verweerd oppervlak. Hoogte: 11,75
cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 105. Verzameling: Malget, Martelange: 
105. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit.

Cat. nr. 211 (277). Thema: Minerva. Type: staand met rechterarm omlaag zonder attribuut. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot juist boven de voeten. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: 
Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 57. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. De voorzijde is volledig herwerkt met schematische parallelle, 
hoofdzakelijk rechtlijnige groeven. De groeven aan de achterzijde zijn minder diep en waarschijnlijk niet 
herwerkt. Grote amandelvormige ogen met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht bruinig grijs (Munsell 7,5 YR 7/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 11; Dheedene 1959, 95 nr. 507.

Serie 286. Datering met iconografie: 90-110 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 422 (286).

Cat. nr. 216 (286). Thema: Minerva. Type: staand met aren pikkende vogel en apart Medusahoofd. 
Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 3,6 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 
207. Verzameling: Malget, Martelange: 207. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: geelwit. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat.

Serie 291. Datering met iconografie: 150-210/350 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette en
pigment 3752 (291), petrografische analyse en chemische analyse 202 (291).

Cat. nr. 201 (291). Thema: Minerva. Type: zittend zonder attribuut in rechterhand. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder hoofd. Gipsrestauratie aan de hals en op de schouder. Hoogte: 12,85 cm. Bewaarplaats: 
Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 53. Verzameling: Malget, Martelange: 53. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vage mal. Geen sporen van retouches. Geen gladdingssporen. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: zwarte spikkels op het oppervlak. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 97 nr. 103.
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Serie 292. Datering met iconografie: 90/100-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 218 (292). Thema: Minerva. Type: zittend met bolrond voorwerp. Bewaringstoestand: voorzijde 
van het hoofd en de borst. Verweerd oppervlak. Hoogte: 4,8 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. 
Inventarisnummer: M 225/5. Verzameling: Malget, Martelange: 225/5. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell
7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 221 (292). Thema: Minerva. Type: zittend met bolrond voorwerp. Bewaringstoestand: voorzijde 
van het hoofd en de borst. Verweerd oppervlak. Hoogte: 5,6 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. 
Inventarisnummer: GR/S 41. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, 
mat. Bibliografie: Inventaris Arlon MAL: herkomst “Martelange”.

Serie 293. Datering met iconografie: 90/100-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 
3758 (293), petrografische analyse 194 (293), 198 (293) en 199 (293). Twee ateliers mogelijk: cat. nr. 200 (293) heeft een egale
oranjerode kern en oppervlak.

Cat. nr. 200 (293). Thema: Minerva. Type: zittend met bolrond voorwerp. Bewaringstoestand: fragment 
van de borst. De bovenarm en een deel van de bovenrand van de mantel op de schoot zijn nog zichtbaar. 
Hoogte: 4,4 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 228. Verzameling: Malget, 
Martelange: 228. Vermoeide mal. Kleiknobbeltjes. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: rood. Hardheid: 
zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad.

Serie 299. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 383 (299). Thema: Minerva. Type: zittend met aar in de rechterhand. Bewaringstoestand: 
voorzijde zonder het hoofd en de schoot. Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 13,1 cm. Bewaarplaats: 
Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 37, GR/S 18. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Diepe gravering van de plooienval. De kleiknobbeljtes in de 
groeven tonen aan dat het detail reeds in de mal aanwezig was. Schild met omlopende groef. vrij 
dikwandig met onregelmatig gevormde binnenwand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Inventaris 
Arlon MAL: “GR/S 18 Martelange, bas de Minerve en terre blanchâtre” en “ GR/S 37 Martelange, haut de
statuette de mater en terre beige rosé, cuisson dure” .

Serie 937. Datering met iconografie: 140/150-200/220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 257 (937). Thema: vrouw met kind. Type: staand met één kind. Bewaringstoestand: voorzijde van
aan de hals tot onder de handen. De linkerarm ontbreekt van de pols tot de schouder. Sterk verweerd 
oppervlak. Hoogte: 6,9 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 114. Verzameling:
Malget, Martelange: 114. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op 
het oppervlak. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat.

Serie 314. Datering met iconografie: 50-275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 256 (314). Thema: vrouw met kind. Type: staand met één kind. Bewaringstoestand: volledig 
bewaard. Gipsretauratie aan de zijwanden van de basis. Hoogte: 20 cm. Bewaarplaats: Luxembourg 
MNHA. Inventarisnummer: M 49. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad: 
Uitgevaagde details van het kleed werden niet geretoucheerd. Bijgesneden naad: bijgesneden aan de 
linkerkant van de hals. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Sibenaler 1907, 194 en fig. 4; Dheedene 1959, 102 nr. 545; Schauerte 1985,
312 Nr. 853 Taf. 102, 2-3.

Serie 373. Datering met iconografie: 125-160 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 261 
(373).

Cat. nr. 261 (373). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met vrucht. Bewaringstoestand: fragment van 
de voorzijde met de hond, de vruchten en de mantel om de benen. Hoogte: 6,5 cm. Bewaarplaats: 
Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 232. Verzameling: Malget, Martelange: 232. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: 
glad.
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Cat. nr. 262 (373). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met vrucht. Bewaringstoestand: gedeeltelijk 
samengesteld uit 3 fragmenten. De voorzijde bleef bewaard tot juist boven de basis, de keezijde tot aan de
bovenrand van de zetel. De basis en de rug- en zijleuningen van de zetel zijn modern gereconstrueerd met
gips. Hoogte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M54. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Sibenaler 1907,
fig. 13; Dheedene 1959, 80 nr. 451.

Serie 404. Datering met iconografie: 166-200 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische analyse 445 
(404).

Cat. nr. 445 (404). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met aar en patera. Bewaringstoestand: onderste
helft vanaf de schoot. Zwarte spikkeltjes bedekken de voorzijde en de rechterzijkant. Hoogte: 9,6 cm. 
Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 218. Verzameling: Malget, Martelange: 218. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed 
gladgestreken naad. Gegladde zijleuningen. Bijgesneden naad: ingesneden boven de linkerarmleuning. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Zwart gespikkeld oppervlak. 
Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 96 nr. 510.

Serie 914. Datering met iconografie: 200-275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 444 (914). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met aar en patera. Bewaringstoestand: 
voorzijde van de onderste helft vanaf de schoot. Hoogte: 7,9 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. 
Inventarisnummer: M 223. Verzameling: Malget, Martelange: 223. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. De binnenwanden 
van het fragment zijn effen en regelmatig gevormd. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 97 nr. 516.

Serie 380. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 288 (380). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met patera en muurkroon. Bewaringstoestand: 
hoofd. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 225/1. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed 
gladgestreken naad. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Serie 418. Datering met iconografie: 150-200/220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 182 (418). Thema: vrouw met vruchten. Type: staand. Bewaringstoestand: hoofd en de bovenkant
van de rug. Hoogte: 6,2 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 40. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 1). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Inventaris Arlon MAL: herkomst “Martelange”.

Cat. nr. 259 (418). Thema: vrouw met vruchten. Type: staand. Bewaringstoestand: volledig. Maten 
berekend uit de schaal van de foto in Sibenaler 1907. Hoogte: 17,2 cm. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. 
Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 3: het is het enige exemplaar van de serie dat volledig bewaard is, 
inclusief de sokkel (niet vermeld bij Schauerte). Foto: Sibenaler 1907.

Serie 420. Datering met iconografie: 115-125/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 264 
(420); Frankfurt of Trier: chemische analyse 4010 (420).

Cat. nr. 263 (420). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met vrucht. Bewaringstoestand: 
samengesteld uit 2 fragmenten. De voorzijde is volledig bewaard. Van de keerzijde zijn alleen de 
schouders en het hoofd authentiek. De achterzijde van de zetel en de basis zijn volledig moderne 
restauratie. Zeer sterk verweerd oppervlak. Hoogte: 13,3 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. 
Inventarisnummer: M47. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden
zijleuningen: de rechterzijleuning is 1,2 cm onder de onderarm horizontaal ingesneden. Gegraveerde ogen
met centrale pupil. Gaatje gegraveerd in de haarrol boven het voorhoofd en de dot. De vingers van de 
rechterhand zijn gegraveerd. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: een insnede op beide armen 
geeft de zoom van de mouwen aan. Ook ter hoogte van het kapsel werd het detail bijgewerkt. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Sibenaler 1907, fig. 18; Dheedene 1959, 101 nr. 543; Schauerte 1985, 234 nr. 481.

Serie 422. Datering met iconografie: 125-160 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Bad Bertrich am Heinzenberge: 
statuette 4020 (422).

Cat. nr. 490 (422). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met vrucht. Bewaringstoestand: voorzijde 
van het hoofd. Hoogte: 3,4 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 225/2. 
Verzameling: Malget, Martelange: 225/2. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: beige. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.
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Serie 426. Datering met iconografie: (?)-180 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 774 (426). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met aar en vrucht. Bewaringstoestand: 
volledig bewaard. Verweerd oppervlak. Op de keerzijde een etiquette met in drukwerk de naam Malget en
de geschreven tekst: “Statue de dame romaine trouvée septembre 1906 près de Martelange”. Hoogte: 18,4
cm. Bewaarplaats: Privéverzameling Gerbi, Luxembourg. Verzameling: Malget, Martelange. 
Vondstspecificatie: De naam van Malget, de vondstdatum en het feit dat in de tumulus slechts één volledig
beeldje,  een man in wapenrusting, werd aangetroffen verantwoorden de toeschrijving aan het lararium van
Hohdoor. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. 
Onscherpe afdruk. Breed gladgestreken naad die niet goed gesloten is ter hoogte van de handen. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad, mat.

Serie 430. Datering met iconografie: 125-160 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 160 (430). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met gevulde schoot. Bewaringstoestand: de
rugzijde is bewaard zonder het hoofd. Van de voorzijde ontbreken het hoofd, de romp en de linkerarm. 
Hoogte: 12,65 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 217. Verzameling: Malget,
Martelange: 217. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden 
zijleuningen:de bovenrand van de zijleuningen werd ca. 1,2 cm onder de handen horizontaal ingesneden.
Vermoedelijk herwerkte plooienval in verschillende stijl vooraan en achteraan. Vage afdruk. Breed 
gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht
(Mohs 2). Oppervlak: glad.

Serie 433. Datering met iconografie: 200-275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 276 (433). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met gevulde schoot. Bewaringstoestand: 
volledig bewaard. Sterk verweerd oppervlak. Beschadigd op de korf. Hoogte: 19 cm. Bewaarplaats: 
Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M51. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Op de linkerzijleuning staan lange 
verticale krassen veroorzaakt door grove bestanddelen van de pasta bij het gladden. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 16;
Dheedene 1959, 101 nr. 542.

Serie 436. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 277 (436).

Cat. nr. 277 (436). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met gevulde schoot en aar. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd. Restauratie aan de linkerschouder. De hals is opgevuld met
gips bij restauratie. Sterk verweerd oppervlak. Afbeelding met hoofd bij Sibenaler 1907. Hoogte met 
hoofd ca. 19 cm. Hoogte: 15,5 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 110. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel
met ingesneden zijleuningen: de bovenrand van de zijleuning werd onmiddelijk onder de handen 
horizontaal ingesneden. De plooienval van het kleed werd op de naad bijna niet beschadigd of zorgvuldig
geretoucheerd. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht tot dof geeloranje (Munsell 7,5 YR 7,5/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 15: Dheedene 1959, 
100 nr. 536. Foto: foto links: Sibenaler 1907.

Serie 467. Datering met iconografie: 75/100-200/260 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 
285 (467); Treveri: petrografische analyse 284 (467).

Cat. nr. 282 (467). Thema: Cybele. Type: zittend met leeuw en patera. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 
4,5 cm. Breedte: 3,7 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 204. Verzameling:
Malget, Martelange: 204. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op 
het oppervlak. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit.

Cat. nr. 283 (467). Thema: Cybele. Type: zittend met leeuw en patera. Bewaringstoestand: voorzijde van 
het hoofd. Hoogte: 3,9 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 10. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen. Breed 
gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/2). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 105 nr. 564; Inventaris Arlon MAL: herkomst 
“Martelange”.

Cat. nr. 285 (467). Thema: Cybele. Type: zittend met leeuw en patera. Bewaringstoestand: hoofd. 
Breedte: 3,5 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 209. Verzameling: Malget,
Martelange: 209. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak: grote kleiknobbel midden op het achterhoofd. Onscherpe afdruk. Breed gladgestreken naad. 
Bijgesneden naad: messporen op de naad aan de rechterkant. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Serie 538. Datering met iconografie: 20/364-378 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 340 (538). Thema: Genius. Type: met patera en hoorn. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd
tot halfweg de onderbenen. Hoogte: 17,1 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: 
M58. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. De 
plooienval is achteraan minder diep dan vooraan. Dit is mogelijk te wijten aan een verschillende 
herwerkingsfase van beide vormhelften. Breed gladgestreken naad, bijgesneden aan het kleed, onder de 
hoorn en boven de hoorn in de hals. Onder de rechterhand en boven aan de hoorn zijn sporen zichtbaar van
het toevoegen van kleipasta ter versteviging. De smalle binnenholte door de benen werd waarschijnlijk na
het samenvoegen van de helften geboord. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: beige. Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Sibenaler 1907, 196 en fig. 20: foutief beschreven als 
Venus; Malget en Malget 1912, 414: foutief beschreven als staande Fortuna; Dheedene 1959, 65 nr. 340; 
Lange 1994, 277-278 Serie 209 nr. 2.
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Serie 595. Datering met iconografie: 75/100-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 
4325 (595).

Cat. nr. 317 (595). Thema: paar. Type: frontaal staand, kussend, beiden gekleed. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 10,3 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 102. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed 
gladgestreken naad. Het voetstuk is bovenaan gesloten, hoewel het toch deel uitmaakt van de mal en één 
geheel vormt met de figuur. Een klein luchtgat bevindt zich op de keerzijde, in het midden, op de 
scheidingslijn tussen beide figuren. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: beige. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Sibenaler 1907, 196 en fig. 12; Dheedene 1959, 103 nr. 551.

Serie 596. Datering met iconografie: 75/100-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Cat. nr. 4327 (596) uit Bingen werd
vervaardigd in een rode pasta en draagt een zwarte lijnvormige beschildering op de basis.

Cat. nr. 318 (596). Thema: paar. Type: frontaal staand, kussend, beiden gekleed. Bewaringstoestand: 
fragment van de keerzijde met de beide achterhoofden en de armen. Hoogte: 4 cm. Bewaarplaats: 
Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 230/d. Verzameling: Malget, Martelange: 230/d. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladdingssporen op de naad. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: beige. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959,
97 nr. 519.

Serie 665. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 356 (665). Thema: buste van een jongen. Type: zonder attributen. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder hoofd. Sterk verweerd oppervlak. Hoogte: 11,5 cm. Breedte: 7,3 cm. Bewaarplaats: Luxembourg
MNHA. Inventarisnummer: M 59. Verzameling: Malget, Martelange: 59. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch 
voetstuk. Rechthoekig overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Steunrib geïntegreerd in de mal van de 
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Uitgevaagde details werden niet geretoucheerd. De rug werd niet 
uitgesneden. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 
2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 67 nr. 356.

Cat. nr. 357 (665). Thema: buste van een jongen. Type: zonder attributen. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder hoofd en voetstuk. Het voetstuk werd gerecontrueerd met gips tot onder de bovenrand van de basis
die volledig bewaard bleef aan de voorzijde. Hoogte: 11,4 cm. Breedte: 7,45 cm. Bewaarplaats: 
Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 60. Verzameling: Malget, Martelange: 60. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd 
cilindrisch voetstuk. Rechthoekig overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Steunrib geïntegreerd in de mal
van de keerzijde. Breed gladgestreken naad. De uitgevaagde plooien van het kleed op de schouders werden
niet geretoucheerd. De rug werd niet uitgesneden. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: beige. Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 67 nr. 357.

Serie 667. Datering met iconografie: 200/337-350 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 355 (667). Thema: buste van een jongen. Type: zonder attributen. Bewaringstoestand: volledig. 
Samengesteld uit 5 fragmenten. Hoogte: 18 cm. Breedte: 8,7 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. 
Inventarisnummer: M111. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in boven- en onderrand. Rechthoekig overgangsstuk
tussen borst en voetstuk. Steunrib geïntegreerd in de mal van de keerzijde. Breed gladgestreken naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Sibenaler 1907, 194 en fig. 9; Dheedene 1959, 103 nr. 553.

Serie 719. Datering met iconografie: 14-250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette.

Cat. nr. 723 (719). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
rug. Schuine breuk boven het zitvlak. Hoogte: 5,9 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Egale binnenwand. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht bruinig
grijs (Munsell 7,5 YR 7/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.

Serie 728. Datering met iconografie: 100/140-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië (afwijkend procédé).

Cat. nr. 728 (728). Thema: hond. Type: liggend met halsband. Bewaringstoestand: volledig bewaard. Erg
beschadigd aan de rechterhelft van de kop en de snuit. Breedte: 11 cm. Bewaarplaats: Luxembourg 
MNHA. Inventarisnummer: M103. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Vage afdruk. De naad is duidelijk breed bijgesneden tussen de oren. 
Spleetvormig luchtgat tussen de voetplaat en het lichaam aan de linkerzijde. Productieregio: Oost-Gallië 
(afwijkend procédé). Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Sibenaler 1907, 195, fig. 7; Malget en Malget 1912, 415; Dheedene 1959, 103 nr. 552.

Serie 472. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische analyse 289 (472).

Cat. nr. 289 (472). Thema: Cybele. Type: onvolledige serie: vermoedelijk Cybele. Bewaringstoestand: 
hoofd en linkerschouder. Hoogte: 4,7 cm. Breedte: 3,5 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: 
GR/S 11. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. De plooien
van het kleed op de linkerschouder werden niet geretoucheerd. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof 
oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 
1959, 105 nr. 572; Inventaris Arlon MAL: herkomst “Martelange”.
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Cat. nr. 140. Thema: Venus. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot de buik. Opgevuld met gips. 
Hoogte: 6,7 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 106. Verzameling: Malget, 
Martelange: 106. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede naad met 
gladdingssporen. Vage mal. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 99 nr. 530.

Cat. nr. 183. Thema: Fortuna. Bewaringstoestand: hoofd en bovenzijde van de hoorn. Het fragment is bij 
restauratie opgevuld met gips. Door verwering sterk beschadigde voorzijde. Hoogte: 5,6 cm. Breedte: 5,15
cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 101. Verzameling: Malget, Martelange: 
101. Productietechniek: Fortuna met sikkelvormige diadeem en haarrol rond het achterhoofd. De hoorn is
geopend naar voor en sluit aan tegen het hoofd. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: 
beigerood. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 188. Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: bewaard van halfweg 
de onderbenen tot de onderrand van de basis. Aan de voorzijde ontbreekt een fragment van de onderzijde 
van de basis. Verweerd oppervlak. Hoogte: 7 cm. Breedte: 5,5 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. 
Inventarisnummer: M 222. Verzameling: Malget, Martelange. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Randen 
van de basis geglad: onderrand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 99 nr. 532.

Cat. nr. 214. Thema: Minerva. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Luxembourg 
MNHA. Inventarisnummer: M 214. Verzameling: Malget, Martelange: 214. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gladde zetel. Vage afdruk. Breed 
gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 215. Thema: Minerva. Bewaringstoestand: hoofd. Sterk beschadigd aangezicht, vooral aan de 
linkerhelft. Hoogte: 5,4 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 264. 
Verzameling: Malget, Martelange: 264. Brede naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: bleek oranje 
(Munsell 5 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 217. Thema: Minerva. Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Hoogte: 4,8 cm. 
Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 225/6. Verzameling: Malget, Martelange: 
225/6. Productieregio: Onbekend. Kleur: beige. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 219. Thema: Minerva. Bewaringstoestand: voorste helft van een hoofd met lage helm. Hoogte: 4,2
cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M225/3. Verzameling: Malget, Martelange:
225/3. Productieregio: Onbekend.

Cat. nr. 220. Thema: Minerva. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 4,3 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. 
Inventarisnummer: GR/S 3. Breed gegladde naden. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof oranje 
(Munsell 5 YR 7/3,5). Kleur betrouwbaar ?. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Dheedene 1959, 105 nr. 565; Inventaris Arlon MAL: herkomst “Martelange”.

Cat. nr. 309. Thema: Diana. Type: met gekruiste benen en met boog, pijlkoker en hond. 
Bewaringstoestand: fragment van de rechtervoet met de band boven de enkel, een stukje van de hond en 
de bovenrand van de basis. Hoogte: 4,35 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M
234. Verzameling: Malget, Martelange: 234. Kleiknobbeltjes onder de hiel. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: licht grijs tot licht bruinig grijs (Munsell 5 YR 8,5/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad,
mat.

Cat. nr. 509. Thema: buste van een vrouw. Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Breedte: 4,2 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 39. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Weggedrukte naad aan de binnenzijde. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs tot licht 
bruinig grijs (Munsell 7,5 YR 7,5/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Dheedene 1959, 105 nr. 574; Inventaris Arlon MAL: herkomst “Martelange”.
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Cat. nr. 427. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: deel van de onderrand van een voetstuk. 
Samengesteld uit 2 fragmenten. Breedte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productieregio: Onbekend. 
Kleur: wit. Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 428. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: deel van de onderrand van een voetstuk. 
Samengesteld uit 4 fragmenten. Breedte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productieregio: Onbekend. 
Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 463. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: lang fragment. Hoogte: 6,3 cm. Bewaarplaats: Arlon
ML. Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 374. Thema: buste. Bewaringstoestand: fragment van de schouders. Hoogte: 3,5 cm. Breedte: 5,8
cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vollledig hol.
Opengewerkte rug. Een steunrib met afgerond profiel ter hoogte van de ruggewervel. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: wit.

Cat. nr. 287. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Luxembourg 
MNHA. Inventarisnummer: M 211. Verzameling: Malget, Martelange: 211. Productietechniek: 
kleiknobbeltjes. Brede gegladde naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 291. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: voorzijde van hoofd en muurkroon. Hoogte: 6,9 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 9. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene
1959, 105 nr. 575; Inventaris Arlon MAL: herkomst “Martelange”.

Cat. nr. 292. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd, samengesteld uit 2 fragmenten.
De rechterzijkant ontbreekt. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 12. 
Productietechniek: grote schuine, gegraveerde amandelvormige ogen. Kleiknobbeltjes. Productieregio: 
Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: zacht (Mohs 1). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 105 nr. 575; Inventaris Arlon MAL: herkomst 
“Martelange”.

Cat. nr. 452. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van de rechterknie en -hand 
van een zittende figuur met een schaaltje in de rechterhand. Hoogte: 5 cm. Bewaarplaats: Luxembourg 
MNHA. Inventarisnummer: M 231. Verzameling: Malget, Martelange: 231. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht beige.

Cat. nr. 487. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: voorzijde van een hoofd. Hoogte: 3 cm. Bewaarplaats: 
Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 225/4. Verzameling: Malget, Martelange: 225/4. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: roodbeige. 
Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 488. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: voorzijde van een hoofd. Hoogte: 2,65 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 46. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: geelwit. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 105 nr. 569; Inventaris Arlon MAL: herkomst 
“Martelange”.

Cat. nr. 489. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: voorzijde van een hoofd. Hoogte: 3,1 cm. Bewaarplaats: 
Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 225/8. Verzameling: Malget, Martelange: 225/8. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 492. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd. Sterk vervaagd oppervlak. Hoogte: 3,5 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 45. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. brede naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: 
glad, mat. Bibliografie: Inventaris Arlon MAL: herkomst “Martelange”.

Cat. nr. 495. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Hoogte: 3,8 cm. Bewaarplaats: 
Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 225/7. Verzameling: Malget, Martelange: 225/7. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed opengewerkt. Regelmatige binnenholte
met vingersporen. Brede naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 499. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd en schouders. Bij de restauratie volgegoten met 
gips. Hoogte met verticale rug: 5 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 212. 
Verzameling: Malget, Martelange: 212. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zeer 
vage mal. Brede gegladde naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 
8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 500. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd en rechterschouder. Lengte Maximaal: 6,2 cm. 
Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 210. Verzameling: Malget, Martelange: 210.
Brede gegladde naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht tot dof geeloranje (Munsell 7,5 YR 7,5/3). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 501. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: voorzijde het hoofd tot onder de borst en de bovenkant 
van het achterhoofd. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 42. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zeer vage mal. Kleiknobbeltjes. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 105 nr. 571; Inventaris Arlon MAL: herkomst 
“Martelange”.

Cat. nr. 502. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd. De breedte van het achterhoofd bedraagt 3 cm. 
Hoogte: 3,7 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 44. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Zeer vage mal. Kleiknobbeltjes. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 
1959, 105 nr. 567; Inventaris Arlon MAL: herkomst “Martelange”.

Cat. nr. 505. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd en een fragment van de rechterkant van de rug. 
Lengte Maximaal: 6,3 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 205. Verzameling:
Malget, Martelange: 205. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede gegladde 
naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 97 nr.
515.

Cat. nr. 506. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: achterhoofd en de haren boven het voorhoofd. Breedte: 
3,25 cm. Lengte Maximaal: 4,7 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 230/c. 
Verzameling: Malget, Martelange: 230/c. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Brede gegladde naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Oppervlak 
beige.
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Cat. nr. 507. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: achterhoofd. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: 
Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 230/b. Verzameling: Malget, Martelange: 230/b. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). 
Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Bibliografie: Dheedene 1959, 98 nr. 
522.

Cat. nr. 510. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: linkerkant van de voorzijde van het hoofd. Hoogte: 4,2 
cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 43. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Brede naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 105 nr. 573; Inventaris Arlon MAL:
herkomst “Martelange”.

Cat. nr. 519. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: deel van achterhoofd en nek. Hoogte: 3,5 cm. 
Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 230/a. Verzameling: Malget, Martelange: 
230/a. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht
geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Dheedene 1959, 98 nr. 521.

Cat. nr. 520. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: keerzijde van het hoofd. Hoogte: 3,5 cm. Bewaarplaats: 
Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 47. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede
naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: geelwit. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Dheedene 1959, 105 nr. 568; Inventaris Arlon MAL: herkomst “Martelange”.

Cat. nr. 389. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: keerzijde van rechterarm en schouder en een deel
van de rug. Lengte Maximaal: 5,9 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 235. 
Verzameling: Malget, Martelange: 235. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: bleek tot dof oranje (Munsell 5 YR 7,5/3). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 390. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment met plooien van een mantel, 
waarschijnlijk van de rugzijde. Lengte Maximaal: 5,2 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 430. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: voetstuk met twee voeten en de aanzet van een 
attribuut aan de rechterzijde. Hoogte: 3,6 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M
220. Verzameling: Malget, Martelange: 220. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 97 nr. 517.

Cat. nr. 467. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de rugzijde van basis en zetel. 
Hoogte: 7,5 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 221. Verzameling: Malget, 
Martelange: 221. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladdingssporen over het 
ganse oppervlak. Verticale krassen werden veroorzaakt door grove bestanddelen in de pasta bij het 
gladden. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 99 nr. 534.

Im Baulicht, tumuli

Soort vindplaats: grafveld.

Over het toponiem Baulicht werden verschillende interpretaties gegeven. Het komt in verschillende schrijfwijzen voor op 
verschillende plaatsen, o.a. ook te Warnach. Volgens Sibenaler zou het als “Bellevue” te verklaren zijn (Sibenaler 1907, 
194). Volgens Malget wordt het toponiem gebruikt voor de vier hoeken van het plateau van Warnach. Hoewel de 
schrijfwijze door de Franse geografen bij de opmaak van het kadaster willekeurig werd gekozen, is de Luxemburgse
uitspraak van het woord steeds “bolig” (Malget 1910, 367). In het plaatselijk Duitse dialect betekent “un bôlig” een 
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verhevenheid in de bodem. Volgens Balter en Dubois houdt dit verband met de aanwezigheid van grafheuvels in de buurt. 
Dit is het geval voor de plaats Bôlicht te Warnach, maar ook op de plaats Baulicht in Martelange en mogelijk ook op de
plaats Bôlicht bij Wisembach (Balter en Dubois 1937, 33).
De eerste tumulus werd in 1906 door Malget naar eigen zeggen zelf ontdekt op de plaats Im Baulicht in Martelange, meer
bepaald op de noordoosthoek van perceel 307a (Malget 1910, 367). De tweede tumulus werd vermoedelijk opgegraven in
1908.

Context 125: Tumulus 1906

De grafkuil bevond zich binnen een vierkant geëgaliseerd vlak met een zijde van ca. 10 m. De kuil zelf had een zijde 
van ca. 2,8 x 3,7 m en was tot een diepte van ca. 2,2 m uitgegraven in de schistrijke bodem. De inhoud van de 
grafkamer was volgens R. en E. Malget in recente periode reeds geschonden: “En fouillant la chambre mortuaire et en
remuant les innombrables tessons de poterie rouge, noire et blanche, nous avons eu l’impression que ce tumulus avait
déjà reçu la visite des Hollandais, lorsqu’ils construisirent la belle route qui passe à 300 mètres de là sur l’emplacement
de l’ancienne chaussée romaine Arlon-Tongres” (Malget 1910, 367). Zoals voor het lararium gaat het dus ook hier
volgens R. en E. Malget om een verstoorde context. Buiten de eigenlijke grafkamer werden wel onverstoorde lagen 
teruggevonden: “La partie de l’aire entourant la chambre mortuaire n’avait pas été fouillée, car nous y avons retrouvé 
intacte la couche de cendres. Malheureusement ces jolis vases avaient tous été brisés intentionnellement par les
Romains eux-mêmes en les recouvrant des décombres pierreux, qui provenaient du creusement de la chambre
mortuaire” (Malget 1910, 367). Er werden in de grafkamer zelf nog verschillende fragmenten van statuetten gevonden,
maar ondanks de verstoring van de context werd ook nog een volledig beeldje teruggevonden: “...nombreux débris 
d’ex-votos (statuettes en terre cuite) éparpillés dans toute la chambre mortuaire. Malheureusement les statuettes 
trouvées à cet emplacement étaient presque toutes cassées, seules les têtes étaient restées intactes. Nous avons 
cependant encore eu la chance de trouver dans un coin une superbe statuette du dieu Mars équipé et prêt au combat”
(Malget 1910, 368). De gedetailleerde beschrijving die R. en E. Malget vervolgens geven, is die van statuette nr. 337.
Een andere statuette, Mercurius nr. 332 kon worden gerestaureerd. De overige fragmentaire statuetten behoorden tot 
vrouwelijke voorstellingen: Parmi les débris des autres statuettes nous avons cru reconnaitre des Fortunes, des 
Déesses-Mères, des Pomones, des Nehalenias etc...” Waarschijnlijk werden deze fragmenten vermengd met die van het
lararium. Het is op basis van de beschrijvingen niet meer mogelijk om ze te identificeren. Verder bevatte het graf een
tiental piramidale weefgewichten in roodbakkende klei van ca. 360 gr., terra sigillata, scherven van vier grote amforen
met twee oren, een reeks borden in zeer harde wit tot roodachtige pasta, parfumflesjes in witgrijze pasta met een hoogte
van 19 cm en een maximale diameter van 23 cm ter hoogte van de buik, grote witbakkende potten, een grote 
hoeveelheid nagels, bronsbeslag, een klompje ruw ijzer, een fibula, een bronsmunt door R. en E. Malget toegeschreven
aan Domitianus, dierenbeenderen en een zandsteenblok met een zijde van 50 cm. Op de bodem van de grafkamer, op 
een diepte van 2,2 m bevond zich een intacte éénorige kruik in fijne witte pasta met een hoogte van 33 cm en een 
maximale diameter van 30 cm. De voet heeft een diameter van 15 cm. Op de sterk wijkende hals staan 4 rainures. De 
diameter van de rand bedraagt 9,5 cm. Ernaast lag een mes met een lengte van 12 cm en een maximale breedte van het 
lemmer van 4 cm. Verder werden enkele fragmenten gevonden van een zilveren spiegel. Er werden Verschillende
stempels geïdentificeerd op het terra sigillata vaatwerk: 2 identieke stempels ATISSV (Malget 1910, 370) en verder 
ATEI, ATTI, SOLLOS (waarschijnlijk SOLLO F) en CORTERVS (Malget 1919, 180). Verschillende voorwerpen uit
het graf werden door Sibenaler in 1907 foutief toegeschreven aan het lararium: de soldaat of Mars, het hoofd van
Mercurius voor de restauratie, de amfoorscherven en de terra sigillata stempels ATEI en CORTERVS FEC (Sibenaler 
1907).
Voor de datering zijn enkel de vermelde terra sigillata stempels bruikbaar: ATTISSV (Oswald Stamps, 29:
Oost-Gallisch), ATTIVS (Oswald Stamps, 29-30: Lezoux, Trajan-Hadrian), SOLLOS (waarschijnlijk SOLLO F: 
Oswald Stamps, 305-306: SOLLIVS, SOLLO of SOLLVS, Rheinzabern, Hadrian- Antonine) en CORTERVS FEC 
(CORTERVS: Oswald Stamps, 89: niet gedateerd). Op basis hiervan kan de datering van de grafinhoud slechts
algemeen in de tweede eeuw worden gesteld. De begraving kan zeker niet voor de Hadriaanse tijd hebben
plaatsgegrepen (stempel SOLLO F).
Indien de voorwerpen zoals de weefgewichten en de zilveren spiegel de aardse activiteiten van de overledene 
weerspiegelen, kan het graf behoord hebben tot een vrouw.

Soort context: tumulus. Datering: 120-200/? n.C. Gecorrigeerde datering: 120-250 n.C.

Serie 949. Datering met iconografie: 155/200-250 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische analyse 
332 (949).

Cat. nr. 332 (949). Thema: Mercurius. Type: gezeten op een rots met beurs, caduceus, bok, haan en 
schildpad. Bewaringstoestand: moderne reconstructie van de buik en het linkerbeen. Een fragment 
ontbreekt ter hoogte van de ram. Samengesteld uit een 10-tal fragmenten. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: 
Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: M 52. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerde rotsvormige basis. Breed gladgestreken naad ter hoogte van de caduceus en de haan. De 
dieren zijn bijna onherkenbaar geworden. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 
7,5 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Sibenaler 1907, 196: 
vermelding van het hoofd voor de restauratie en onjuiste toeschrijving aan het lararium; Malget en Malget
1910, 332: correcte beschrijving na de restauratie als Mercurius en toeschrijving aan de tumulus; Malget 
en Malget 1912, 415: beschreven als “Manlius Capitolinus” en foutief toegeschreven aan het lararium; 
Dheedene 1959, 104 nr. 554; Lange 1994, 271 Serie 196 Nr. 6.
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Serie 554. Datering met iconografie: 120-200/275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 396 
(554).

Cat. nr. 337 (554). Thema: Mars. Type: staand met lans en schild. Bewaringstoestand: volledig bewaard. 
Een onregelmatig gaatje in de rug. Hoogte: 18,5 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. 
Inventarisnummer: M130. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op 
het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. De twee vormhelften zijn apart herwerkt. Dit komt
tot uiting in de heup- en borstgordel die vooraan gegraveerd zijn en niet doorlopen op de achterzijde van 
het beeldje. Boven de enkels lopen aan de achterzijde riemen die vermoedelijk dienen om de beenplaten te
bevestigen. Breed gladgestreken naad, vooral aan de rechterzijkant. Het beeldje is volledig hol. Het gaatje
in de rug is waarschijnlijk niet intentioneel aangebracht. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: gele engobe
of patina (?) Vermelding in Malget en Malget 1910: “La statuette était couverte d’une couleur jaunâtre”. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Sibenaler 1907, 196 en fig. 10: foutieve 
verwijzing naar de afbeelding en foutieve toeschrijving van de vindplaats aan het lararium; Malget en 
Malget 1910, 368-369: gedetailleerd beschrijving en toeschrijving aan de tumulus; Cumont 1919, 158-159,
noot 4 fig. 59: foutieve vermelding van de vindplaats als atelier van een pottenbakker “officine de 
modeleur”; Dheedene 1959, 101 nr. 541.

Context 126: Tumulus 1908

Het is merkwaardig hoe R. en E. Malget bij de beschrijving van de tweede tumulus in 1919 weinig nieuws naar voor 
brengen (Malget 1919). In het artikel hernemen zij een algemene reconstructie van de grafritus, zoals ze beschreven
werd voor de eerste tumulus. Zelfs de afmetingen van de grafkamer komen sterk overeen met die van de eerste tumulus,
ditmaal in meter uitgedrukt, waar de maten van de eerste tumulus opgegeven werden in voet. Naast een grote
hoeveelheid door vuur gesmolten bronsresten, vooral afkomstig van vaatwerk, brengen alleen de stempels op het aarden
vaatwerk uit deze tumulus een nieuw element naar voor. Volgens de lezing van R. en E. Malget gaat het om: INAC, 
BITVOLL, MAROSI, CARNUIR, INDUTIOS, ILLOS, MEBICO, ABALUS, NANH, CNAEI, TREVIOD, ASSINNO,
DONVS, VISERO, CANICO, MERT, ANDECO, AREL, MAT, DAC, VE (MALGET en Malget 1919, 180).
Vermoedelijk werd deze tumulus opgegraven in 1908. Dit kunnen wij afleiden uit het inventarisboek van Malget. Een 
hoofdje wordt in de inventaris vermeld als “Gremelange, tumulus Quinet, 1908”, mogelijk verwijzend naar de eigenaar
of pachter van de grond (de naam Quinet komt voor bij een vondstmelding uit 1906 van graven op de plaats Auf Bolig,
zie ASAB 20, 1906, 308 (A. de Loë): “Cette découverte a été faite, en septembre 1901 par M. Quinet-Kneip, en 
labourant un champ...”, “MM. Quinet, père et fils”. Een tweede maal duikt de naam op bij een schenking van statuetten
van Martelange van ingenieur Quinet aan het museum Brussel KMKG, zie AIALx 67, 1936, 267 (V. Balter en Ch.
Dubois)). Vermits de eerste tumulus opgegraven werd in 1906, zou het hier om de tweede tumulus kunnen gaan.
Anderzijds is er nog geen sprake van de tweede tumulus in de publicatie van R. en E. Malget uit 1910 en wordt er in het
verslag van de tweede tumulus niet gesproken over eventuele statuetten. Op dezelfde plaats werd door Fr. Loes in 
oktober 1908 een hoofdje gevonden in terracotta (AIALx 44, 1909, 334 (Fr. L.))(zie collecties). Het werd geschonken 
aan het museum Arlon ML. Geen van beide hoofdjes kunnen geïdentificeerd worden binnen de collecties Luxembourg
MNHA en Arlon ML.

Soort context: tumulus.

Martelange Leissebach

Volgens M. H. Corbiau zou op de plaats Leissebach te Martelange een Romeinse constructie gevonden zijn, waarin zich een
terracottabeeldje met inscriptie bevond (Corbiau 1978 , 175-178). Dit gaat terug op de tekst van R. en E. Malget in verband met
Fortuna nr. 168 dat de inscriptie draagt van de pottenbakker Lassus: “Il faut noter, qu’il existe près du vieux pont de Martelange
un lieu dit: “Leissebach”, ruisseau de Lassus et que près de ce pont existait une imposante villa romaine. Etait-ce là la demeure du
statuaire Lassus ?” (Malget 1912, 414; passage ook overgenomen in AIALx 67, 1936, 270 (V. Balter en Ch. Dubois)). Er is dus 
geen sprake van een statuette gevonden op deze plaats. De tekst heeft als voorbeeld van volksethymologie enkel een anekdotische
waarde.

Gemeente: Martelange. Fusie: Martelange. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Geen

Context 127: Geen

Meeffe

Meeffe is een grensgemeente tussen de provincies Luik en Namen, gelegen ten zuiden van Ambresin. Rond 1982 werd op de
plaats Ferme du Prieuré een villa opgegraven door G. de Looz (De Maeyer 1940, 152; Defize-Lejeune 1964, 60: de sporen 
worden door De Maeyer “substructies genoemd”, door Defize-Lejeune “villa”). De site is gelegen op twee km ten noordwesten 
van de villa van Acosse (gem. Wasseiges), op twee km ten noorden van de Gallo-Romeinse tumuli van Forville Séron (gem.
Fernelmont) en op ongeveer drie km ten noordoosten van de villa van Hemptinne (gem. Eghezée) (DAR 1, 1986, 43-52 (J.
Plumier): fig. 1 situatiekaart). Deze drie villa’s getuigen van de landelijke organisatie van het gebied in de Hoge Keizertijd en 
kennen een voortbestaan in de Late Keizertijd (DAR 1, 1986, 51 (J. Plumier)). Al deze inplantingen liggen ten zuiden van de weg
Bavay - Tongeren.

Gemeente: Meeffe. Fusie: Wasseiges. Luik, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: landelijke inplanting ten zuiden van de baan Bavay-Tongeren.

Ferme du Prieuré

Soort vindplaats: villa. Datering: 90-275/350 n.C.
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De villa is ingeplant op een lichte helling tussen de beekvalleien van La Soile en La Rée. Bij de opgravingen van G. de Looz
in 1874 (volgens de Maeyer, in 1892 volgens Plumier), werd een gebouw opgetekend met een zevental vertrekken, waarvan
één met hypocaust (De Loë 1937, 202-201: Verslag van de opgraving door G. de Looz, bewaard in het museum Brussel 
KMKG, met de opsomming van de voorwerpen, waaronder “des fragments d’une statuette (probablement un lion) en terre 
cuite”). Bij de vondsten behoorden fragmenten van een terracottabeeldje, vermoedelijk van een leeuw. Verder aardewerk,
zes aarden lampen, benen en bronzen haarspelden, fibulae, een doorboord hertengewei, een leien zalfplaatje en 14 munten 
(De Maeyer 1940, 152). De voorwerpen werden ondergebracht in het Musée de la Porte de Hal, en werden later overgebracht
naar het museum Brussel KMKG. Enkele objecten werden aangeworven door het museum Liège MC. Het geheel vormde het
onderwerp van een recente studie door J. Plumier, maar niet alle voorwerpen werden teruggevonden (DAR 1, 1986, 43-52,
bijzonder p.45 nt. 10 (J. Plumier)). Zo bleef het terracottabeeldje ontoegankelijk. Van de 22 munten werden er 14
teruggevonden en bestudeerd. Zij beslaan een periode van het einde van de eerste eeuw tot het einde van de derde eeuw. Ook
het aardewerk dateert uit deze periode. Een armband en een bronzen beslagstuk van een gordel dateren uit de eerste helft van
de vierde eeuw.

Context 130: onbekend

Merendree Molenkouter

Sinds de achttiende en negentiende eeuw werden regelmatig vondsten van Romeins aardewerk, munten en constructiematerialen
gesignaleerd op het grondgebied van Merendree (Bauwens-Lesenne 1962, 129-133: bibliografie voor de vondsten voor 1962). De
site Merendree Molenkouter is gelegen op een lage zandrug in een bocht van de Kale, de bovenloop van de Durme.
Landschappelijk situeert het zich op de grens van klei- en zandleemgronden. Het vormt het eindpunt van een lange reeks, 
voornamelijk agrarische sites in de Kale vallei die recent door luchtfotografie en terreinprospectie in kaart werden gebracht. De 
site beslaat naar schatting een oppervlakte van 20 tot 25 hectare. Door de aanleg van een woonwijk in de tachtiger jaren werd een
groot deel van het areaal vernield. Een kleine opgraving had plaats in 1988 door de RUG onder leiding van F. Vermeulen
(Archeologie 1988, 163-164 (Vermeulen F. en Semey J.). Het vondstmateriaal werd bestudeerd in een licentieverhandeling door
W. De Clercq. Dit onderzoek ging gepaard met een uitgebreide prospectie van de site en de ruime omgeving. Hierbij werd 
minstens één wegtracé gelokaliseerd vlakbij de splitsing en de bocht van de Kale. In 1995 werd bij een noodopgraving opnieuw
een vondstenrijke zone aangesneden met een ovenstructuur en een imposante voorraadkuil. Bij de opgraving van 1988 kwam een
grote hoeveelheid ijzerslakken vergezeld van technisch aardewerk aan het licht, wat getuigt van intense lokale ijzerproductie 
(Archeologie 1988, 163-164 (Vermeulen F. en Semey J.)). IJzerslakken zijn trouwens massaal aanwezig over het hele areaal van 
de site. De welstand die het artisanaat met zich meebracht komt tot uiting in de vele importproducten als terra sigillata, amforen en
glas. In de huidige stand van onderzoek blijkt de bloei van de nederzetting zich te situeren in de tweede en het begin van de derde
eeuw. Deze late bloei kadert in een algemene opleving van de kuststreek en het aangrenzend gebied door de speciale bescherming
die de regio genoot door het leger vanaf het derde kwart van de tweede eeuw, na de eerste Germaanse invallen (Van Roeyen 1996,
61-63(H. Thoen)).

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Merendree. Fusie: Nevele. Oost-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Menapiorum.

Soort site: nederzetting, metallurgie, Kale. Datering: 75 - 250 n.C.

Perceel coörd. 94,24/ 196,52

Soort vindplaats: artisanaat. Datering: 75 -  250 n.C.

De grondsporen in deze zone beperkten zich tot enkele greppels en kuilen. In de bewoningslaag werd naast een grote
hoeveelheid nederzettingsmateriaal als vaatwerk en tegulae, een belangrijke concentratie ijzerslakken en technisch vaatwerk
aangetroffen (Archeologie 1988, 163-164 (F. Vermeulen  en J. Semey ). De vondsten zijn te dateren tussen het laatste kwart
van de eerste eeuw en het midden van de derde eeuw. Het gaat vermoedelijk om een artisanale zone.

Context 131: Buiten context

De hand van de dedicant met cucullus werd bij de opgravingen van 1988 gevonden buiten context, maar in de zone 
waar opvallende hoeveelheden ijzerslakken en technisch aardewerk werd gevonden (info. W. De Clercq).

Serie 578. Datering met iconografie: 170/180-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Autun: epigrafie (coroplast) 
4294 (578), chemische analyse 4293 (578), petrografische analyse 1146 (578).

Cat. nr. 1146 (578). Thema: jongen met kapmantel (cucullatus). Type: met een vrucht. 
Bewaringstoestand: fragment met de linkerhand die een ronde vrucht vasthoudt en de plooien van het 
kleed eronder. Hoogte: 2,9 cm. Breedte: 2,8 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). 
Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Beenhouwer 1998, 54-55 fig. 1.

Prospectie

De basis van de buste nr. 1154 is een prospectievondst.

Context 133: Buiten context

Cat. nr. 1154. Thema: buste. Bewaringstoestand: sokkel en aanzet van de buste. Hoogte: 4,5 cm. 
Bewaarplaats: Gent AMU. Vondstspecificatie: prospectievondst. Productietechniek: Apart gevormd 
bolvormig voetstuk. Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk. Het medaillon werd
vooraan aangebracht op de vooraf uitgesneden en gegladde overgangszone tussen sokkel en borst. 
Achteraan werd een horizontale groef getrokken op de overgang tussen sokkel en borst. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
licht schurend. Bibliografie: De Beenhouwer 1998, 55-56 fig. 2.
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Sleuf MEK 95/1

Soort vindplaats: artisanaat. Datering: 100 - 250 n.C.

De archeologische sporen in deze zone werden nog niet gepubliceerd, met uitzondering van één belangrijke structuur nr. 17,
die opgesplitst kan worden in een oudere fase uit de eerste decennia van de tweede eeuw en een jongere fase uit de tweede 
helft van de tweede eeuw. In de tweede fase werd de structuur als oven geïnterpreteerd. Het is niet duidelijk welke functie de
oven vervulde, maar het is duidelijk dat de zone in die periode een artisanaal belang had. Een fragment van een 
terracottabeeldje nr. 1155 werd gevonden in de verstoringslaag van de ovenvloer.

Context 132: Structuur 17

Deze complexe structuur bestond in een eerste fase uit een kuil van 2 op 3 m met vrij rechte wanden en een diepte van
bijna 2 m. De kuil vervulde mogelijk oorspronkelijk de functie van voorraadkuil en secundair van afvalkuil
(VOBOV-Info 47, 30 (De Clercq W.). De vulling is opgebouwd uit de opeenvolgende lagen q tot g. Deze lagen 
bevatten voorwerpen uit de periode 100-130 n.C. (VOBOV-Info 47, 36 versierde terra sigillata nr. 1 (De Clercq W., 
Deschieter J., Dickinson B. en Bird J.)). In een tweede en jongere fase werd de kuil verder opgevuld en werd een oven
aangelegd boven de gedeeltelijk gevulde kuil. Deze fase betreft de lagen f tot b en wordt gedateerd in de tweede helft
van de tweede eeuw (Terra sigillata uit laag 17b: Drag. 33 van Maturus II uit Lezoux (150-180 n.C.) en Drag. 37 met 
Antonijns motief, mogelijk van Doeccus (160-190 n.C.): VOBOV-Info 47, 36 nr. 5 , 38 nr. 5 (De Clercq W., Deschieter
J., Dickinson B. en Bird J.)). De resten van de ovenwand en -bodem zelf vormen laag 17a, waarboven zich voorwerpen
uit het einde van de tweede en het begin van de derde eeuw bevonden. In de aanlegfase van de oven werd aan de 
zuidkant van de kuil een rechthoekige uitsprong met een lengte van ca. 1,5 m uitgegraven in de as van de ovenstructuur.
Hoewel geen brandsporen werden vastgesteld, wordt vermoed dat deze uitsprong dienst deed als stookkanaal 
(VOBOV-Info 47, 30 (De Clercq W.). Een andere mogelijkheid is dat vanuit deze werkkuil de toevoer van lucht werd
verzekerd (Is metallurgie mogelijk ?).
Belangrijk voor het dateren van het terracottafragment is eerst en vooral de opsplitsing van de kuilinhoud tussen een 
oudere fase uit de eerste decennia van de tweede eeuw en een jongere fase uit de tweede helft van de tweede eeuw. 
Refitting van scherven uit de verschillende lagen was slechts mogelijk binnen elk van beide fasen afzonderlijk (info W.
De Clercq). Ook worden de oudere lagen q tot g niet gesneden door de jongere en blijven de oorspronkelijke
rechthoekige contouren ongewijzigd ter hoogte van de hogere opvullingslagen. Hieruit blijkt dat de kuil slechts 
gedeeltelijk gevuld was na de eerste fase en dat vrijwel geen vermenging tussen de fasen heeft plaatsgevonden. Het
terracottafragment werd gevonden in laag 17 b-c, dus in de laag onmiddellijk onder de gedeeltelijk uitgebroken 
ovenwand. Deze lagen bevatten materiaal uit de tweede helft van de tweede eeuw, die een terminus post quem vormen
voor de aanleg van de oven. Samenvattend kan worden gesteld dat het terracottafragment zich ondubbelzinnig in een
context uit de tweede helft van de tweede eeuw bevond. Of het fragment werd begraven in de aanlegfase van de oven of
bij het uitbreken ervan blijft echter onzeker. Het kan evenmin worden aangetoond of de oven in gebruik bleef in de
vroege derde eeuw, zoals het bovenliggend materiaal suggereert.

Datering: 150-200 n.C.

Interpretatie: Een correctie voor de datering van het fragment van eind tweede eeuw naar de tweede helft van de
tweede eeuw is noodzakelijk. Toch blijft het hiermee één van de jongste exemplaren van zijn serie. Opvallend is dat 
het, net zoals het tweede-eeuwse fragment uit Alesia, vervaardigd is uit een beige pasta. Dit in tegenstelling tot de
witbakkende exemplaren uit de Flavische periode. Mogelijk gaat het om hetzelfde Centraal-Gallisch atelier dat deze
voorstelling bleef vervaardigen tot diep in de tweede eeuw.

Cat. nr. 1155. Thema: hond. Bewaringstoestand: knie van de linkerachterpoot van een zittende hond. 
Hoogte: 2,9 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. Inventarisnummer: MEK 95/1/2 - 17b/c. Vondstspecificatie: 
kuil 17, niveau b/c. fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: bleek tot dof oranje (Munsell 5 YR
7,5/3). Oppervlak dof oranje (Munsell 5 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: De Beenhouwer 1998, 56 fig. 3.

Messancy

De site is gelegen in een sterk geromaniseerd gebied, langs de Romeinse weg Tongeren - Arlon - Metz en op ongeveer 10 km ten
noordnoordwesten van de Titelberg (Massart 1988, 2). Gebouwensporen werden onder andere gevonden op de plaats Hart en een
begraafplaats op de plaats Schadeckerhof (Corbiau 1978 , 180-181). In 1986 werd een necropool ontdekt op het tracé van de A 28
(Archeologie 1986, 132 (V. Hurt)).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Messancy. Fusie: Messancy. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: verspreide bewoning en necropolen.

Grafveld Auf Wollenberg 1986/1987 (sectie C 2077a, 2081, 2083 en 2084)

Soort vindplaats: funerair. Datering: 0-200 n.C.

In 1986 en 1987 ondernamen de NDO en het CRAA een noodopgraving op een site die bedreigd werd door de aanleg van de
A28 tussen Arlon en Longwy. Op een oppervlakte van 600 m2 werden ongeveer 200 graven blootgelegd (Hurt en Massart 
1987, 165-168; Massart 1988, 2 en 3, fig. 1; info Ludwin Deblon). De afbakening van de graven was vaak niet meer 
zichtbaar, waardoor eventuele verstoringen moeilijk te herkennen waren. De meeste graven bestonden uit een eenvoudige
kuil, maar een 70 - tal waren beschermd door een loculus van opstaande zandsteenplaten. Aan de noordwestkant werd het
grafveld afgeboord door een reeks ustrina waarin intentioneel gebroken bijgiften werden gevonden. Het gaat om 
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onregelmatige ondiepe kuilen met platte of komvormige bodem, waarin houtskool, nagels, verbrande keramiekscherven en 
enkele beenderresten werden gevonden. De uitgelezen beenderresten werden ofwel verstrooid over de bodem van het graf, 
ofwel bij elkaar gelegd, mogelijk in een verpakking van organisch materiaal. Urnengraven komen minder frequent voor
(Massart 1988, 6). Verbrande voorwerpen van de brandstapel, zoals fibulae, munten of glas, werden op of bij de beenderen
geplaatst. Houtskool en sommige resten van grafgiften werden op het ustrinum achtergelaten of over het grafmobilier 
gestrooid. Het grafmobilier getuigt niet van een grote luxe. Onder het vaatwerk bevond zich opvallend weinig terra sigillata.
In de meeste graven werd een munt aangetroffen. Ondanks de schijnbaar ongeordende schikking van de graven werd slechts
één oversnijding vastgesteld (Massart 1988, 7). Dit doet vermoeden dat de graven aan de oppervlakte gemarkeerd waren en 
onderhouden werden. Op basis van de keramiek en de munten werd vastgesteld dat het grafveld reeds in gebruik was in het
midden van de eerste eeuw en dat het in gebruik bleef tot in de tweede eeuw (Massart 1988, 7). Volgens L. Deblon was het
grafgveld in gebruik vanaf het begin van onze tijdrekening tot 200 n.C. (info. L. Deblon). De vindplaats kan worden 
vergeleken met andere grafvelden in Fouches, Chantemelle en Sampont (Hurt en Massart 1987, 165-168).
Eén van de rijkste graven van het grafveld bevatte een statuette in terracotta cat. nr. 779.

Context 134: Graf: Tranchée 1, ensemble I (1986)

Het graf werd gevonden in de campagne van 1986 in sleuf 1 (Hurt en Massart 1987, 168 fig. 5; Massart 1988, 7; De 
Beenhouwer 1989; info Ludwine Deblon). Het bevatte verspreide beenderresten in gans het graf, zelfs onder de 
voorwerpen en heel weinig houtskool. Op de grafbodem bevond zich een rechtopstaande kruik (Deru 103 a-d) met ten 
noorden ervan enkele keramiekscherven en ten zuiden gegroepeerd een bronzen schijfvormige emailfibula (Feugère 27
b1) en een bronzen handvat in de vorm van een vrouwenhoofd. Ten westen van de kruik lag een vrijwel volledig 
terracottabeeldje cat. nr. 779 op de rug met het hoofd in westelijke richting. Een glazen aryballos met oortjes in de vorm
van een dolfijn(Isings 61) stond rechtop tegen de hals van het beeldje.
Op basis van de emailfibula moet de bijzetting gedateerd worden in de loop van de tweede helft van de tweede eeuw 
n.C. Het graf bevatte ook oudere voorwerpen uit de eerste helft van de tweede eeuw.
De kruik Deru 103: komt vooral voor van horizon V tot VIII van ca. 40/45 tot 150 n.C.(Deru 1996, 191-192, 198).
De glazen aryballos met dolfijnvormige oortjes Isings 61 (Isings 1957, 78 form 61: komen voor van de tweede helft
eerste eeuw tot de eerste helft derde eeuw; necropool van Remagne-Rondu, graf uit tweede helft tweede eeuw 
(Fremault 1966, 59-60 Tombe 10d en Pl. VI 10d))
De schijfvormige emailfibula met wangenscharnier Feugère 27 b1: tweede helft tweede, begin derde eeuw n.C.; zie ook
Riha 7.13: tweede helft tweede eeuw.

Soort context: funerair. Datering: 100/150-200 n.C.

Serie 645. Datering met iconografie: 140-160 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische analyse 779 
(645); Köln, Frankfurt of Trier: petrografische analyse 4397 (645).

Cat. nr. 779 (645). Thema: buste van een vrouw. Type: met halssierraad en oorbellen. Bewaringstoestand: 
de linkerkant van de voorzijde van de basis ontbreekt. Aan de linkerkant werd het oppervlak plaatselijk 
beschadigd aan het uiteinde van het kapsel ter hoogte van de linkeroorbel, aan de linkerhelft van de kin en
de hals en achter de linkeroorbel ter hoogte van de naad. In het midden van de borst en op het rechteroog 
lopen gelijk georiënteerde krassen. Het gaat hier telkens om oude beschadigingen. Samengesteld uit 4 
fragmenten. Hoogte: 18,6 cm. Breedte: 7,8 cm. Bewaarplaats: Bertrix CRAA. Inventarisnummer: 86 ME
33/ ENS 1/ Tr 1. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig 
voetstuk: balk. Het rechteroog is ribbelvormig omrand. Breed gladgestreken naad, ingesneden ter hoogte 
van de oorbellen. De zijkanten zijn links en rechts opengesneden, van de schouders tot aan de basis. De 
dubbele halsband is ter hoogte van de naad niet beschadigd bij het gladden. Op de rechterschouder werden
vier diepe lijnen gegraveerd, tot op de nek en de rug. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Hurt en 
Massart 1987, 167-168 fig. 5: foto van de gehele grafuitzet tijdens de opgraving; Massart 1988, 7 
(vermelding); De Beenhouwer 1989, 12-15 fig. 1-2; Lambert 1990, 79 fig. 151.

Mont Fin-de-Ville

De site Mont Fin-de-Ville is gelegen op een terrein dat zacht afhelt in de richting van de Ourthe orientale die op 900 m voorbij 
stroomt. In totaal werden hier drie gebouwen opgegraven (Meunier 1963, 157 fig. 3: overzichtsplan). Het eerste gebouw A,
opgegraven in 1957, is een eenvoudige rechthoekige constructie, geïnterpreteerd als bedrijfsgebouw. Ten westen van dit gebouw 
liggen de resten van de villa, die chronologisch twee fasen kende. Het meest noordelijke gebouw B is het oudste (Meunier 1963, 
159 fig. 4). Het bestond uit vier vertrekken. Eén van deze vertrekken werd verwarmd door een vertakt buizensysteem onder de 
bevloering, verbonden met tubuli in de muren. Het gebouw beschikte tevens over een badruimte met vloerbeton. Bij het oudere 
gebouw werd naast schaars gebruiksaardewerk, een terra sigillata scherf gevonden van het einde van de tweede en het begin van
de derde eeuw (Meunier 1963, 169 Sondage B12: scherf Niederbieber type 9 (Oswald en Pryce 1920, pl. 51, 17: eind tweede en 
begin derde eeuw)). Ten zuiden van gebouw B, lag het grootste gebouw C, een villa met twaalf vertrekken waaronder een lange 
gevelgalerij en een badruimte (Meunier 1963, Plan I en II).
Globaal wordt de aanvang van de bewoning op de site gesitueerd rond het midden van de tweede eeuw. Vermoedelijk werd de 
plaats plots verlaten in de tweede helft van de derde eeuw, vermits gebouw C onafgewerkt bleef of in restauratie was (Meunier 
1963, 171).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %

Gemeente: Mont . Fusie: Houffalize. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: villa. Datering: 150 - 275 n.C.

Gebouw C

Datering: 225 - 275 n.C.

Het bouwwerk besloeg een oppervlakte van 30 x 22 m. De muren waren opgetrokken in schist, verbonden met leem. Het dak
was bedekt met leien. Onder de galerij was een depressie opgevuld met afval van een ouder nabijgelegen bouwwerk, 
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vermoedelijk het oudere gebouw B. Ook hergebruik van bouwmaterialen kon worden vastgesteld. De vele vondsten uit de 
nivelleringslaag onder de galerij van de villa dateren uit dezelfde periode in het laatste derde van de tweede eeuw en het 
begin van de derde eeuw (Meunier 1963, 171). De enige aardewerkvondst die niet uit de niveleringslaag stamt, en dus kan
worden toegeschreven aan de bewoningsfase van de grote villa, dateert uit de tweede helft van de derde eeuw (Meunier
1963, 167 nr. 17: kruik Gose 419). Vermits de villa verlaten werd na de invallen in de loop van de tweede helft van de derde
eeuw, kunnen wij deze korte bewoningsfase dateren in het tweede en het derde kwart van de derde eeuw.

Context 135: Sondage C10

Het terracottafragment van Minerva nr. 223 werd in het jongste gebouw C gevonden, buiten de niveleringslaag. Het
behoort tot de jongste bewoningsfase (Meunier 1963, 170: “recoltée dans les déblais du sondage C10”).

Datering: 225-275 n.C.

Cat. nr. 223. Thema: Minerva. Bewaringstoestand: hoofd, helm en schouders. Hoogte: 6 cm. Breedte: 3,4
cm. Bewaarplaats: SNF of Cercle Segnia Houffalize. Inventarisnummer: onbekend. Productieregio: 
Oost-Gallië (iconografie). Kleur: rozig geel (zie Meunier). Bibliografie: Meunier 1963, 170 en Pl. Ia. 
Foto: Meunier 1963.

Montroeul-sur-Haine

Te Montroeul-sur-Haine werd in 1846 een muntschat uit de derde eeuw gevonden op de plaats le Boquet, waar ook
bewoningssporen werden waargenomen (MSH 1848, 249 en nt. 1, 258-259 (E. Joly)). Een jaar later, in 1847, werd een grafveld 
uit de tweede eeuw opgegraven op de plaats marais communal (MSH 1848, 249-259: (E. Joly)). Deze necropool is gelegen op 
2500 m ten noordoosten van de Romeinse weg van Bavay naar Blicquy, en op 1250 m ten noordoosten van de plaats le Boquet.
Een kleine beek stroomt van zuid naar noord door het terrein, in richting van de nabijgelegen Haine.

Gemeente: Montroeul-sur-Haine. Fusie: Hensies. Henegouwen, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: grafveld ten noordoosten van de baan Bavay-Blicquy. Datering: 40/70-269 n.C.

Grafveld Marais communal

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 40/70-180 n.C.

De opgravingen van het grafveld gebeurden in de loop van 1847, o.l.v. de plaatselijke priester M. Dartevelle, op de plaats 
marais communal, waar enkele jaren eerder, bij het graven van een gracht, aardewerk met beenderresten werd gevonden 
(MSH 1848, 249 (E. Joly)). In totaal werden ongeveer 250 brandgraven gevonden uit de Gallo-Romeinse periode, waarvan
met zekerheid zes urnengraven (MSH 1848, 250, 56-57 (E. Joly): volgens Joly waren de meeste graven urnengraven, maar
slechts zes urnen met beenderresten werden geborgen.). Eén maal werd een graf beschermd door dakpannen. Vooral de
munten en de stempels op terra sigillata werden goed beschreven (MSH 1848, 250-253 (E. Joly): inventaris door Joly,
gebaseerd op een mededeling van M. Dartevelle. De voorwerpen werden niet per graf ingetekend, maar werden beschreven 
als een bestand losse vondsten). Bij de stempels zijn te vermelden: IVRA (IVRATVS Rheinzabern Antonine (Oswald
stamps, 154: exemplaar vermeld), CRACVNA (CRACVNA Lezoux en Pont-des-Rêmes, Hadrian-Late Antonine (Oswald 
stamps, 93: exemplaar vermeld), PRIMANI (PRIMANVS Lezoux, Trajan-Antonine (Oswald stamps, 246: exemplaar 
vermeld), PLACIDV (PLACIDVS Blickweiler, Trajan-Antonine (Oswald stamps, 241: exemplaar vermeld), WVISSIS, CEI,
PECVLIAR (ligatuur tussen PE, VL en AR) (PECVLIARIS Lezoux, Domitian-Antonine (Oswald stamps, 237: exemplaar
vermeld), SANTIAN (SANTIANVS Lezoux Flavian-Hadrian (Oswald stamps, 280: exemplaar vermeld), OF.VITAL
(VITALIS La Graufesenque, Claudius-Domitian (Oswald stamps, 340: exemplaar vermeld), OF.SEVER (SEVERVS La
Graufesenque, Nero-Vespasian (Oswald stamps, 296: exemplaar vermeld), SECINI M., CVCALI M (CVCALVS Lezoux
Hadrian-Antonine (Oswald stamps, 99: exemplaar vermeld), MAINV (MAINIVS Trier 150-170/180 (Oswald stamps, 179: 
exemplaar vermeld; TZ Beiheft 15, 1993, 54 (M. Frey): datering), BRVARI M en LIBERI M (LIBERTVS Lezoux 
Vespasian-Trajan (Oswald stamps, 163: exemplaar vermeld). Een groot aantal graven bevatte één of meerdere munten. In
totaal werden drieënzestig bronsmunten gevonden, meestal onleesbaar. Herkenbaar zijn de munten van Augustus, Nero,
Trajanus, Hadrianus, Antoninus Pius, Faustina Maior, Marcus Aurelius en Faustina Minor.
De oudste stempels op terra sigillata, van VITALIS en SEVERUS uit La Graufesenque, en de munten van Augustus en Nero,
verantwoorden de aanvang van het grafveld, mogelijk in de Claudische periode, maar met zekerheid in de Flavische periode.
De jongst dateerbare stempel op terra sigillata is die van de Trierse pottenbakker MAINIVS, werkzaam tussen 150-170/180,
en de jongst identificeerbare munt is die van Marcus Aurelius (161-180). Het grafveld kan daarom gesitueerd worden,
mogelijk vanaf de Claudische periode tot Marcus Aurelius. De nadruk ligt zowel voor de terra sigillata als de munten op de
tweede eeuw (Van Doorselaer 1964, 73-74: grafveld op basis van de munten foutief gedateerd in tweede en derde eeuw:
steunt op een verwarring met de muntschat op de plaats Boquet, die eindigt met Postumus (MSH 1848, 259 (E. Joly): “...de
même que les médailles funéraires du cimetière, les dépôts monétaires du Boquet ne donnaient pas une seule date postérieure
au règne de l’empereur Posthume (258-269)).

Context 136: Graf

In één van de graven werd een buste van een vrouw in witte pasta gevonden (MSH 1847, 512; MSH 1848, 253 nr. 21 
(E. Joly): “Le buste d’une statuette de femme en terre cuite de couleur blanche”; Dheedene 1959, 205 nr. 1059; Van 
Doorselaer 1964, 74). De bewaarplaats werd niet teruggevonden (Passages in verband met de bewaarplaats: “le 
presbytère de Montroeul” (MSH 1847, 513). “Ces vases, offerts alors à la direction du Musée provincial du Hainaut, 
furent reçu avec tant d’indifférence et de froideur, que le projet conçu de fouiller le terrain fut aussitôt abandonné”
(MSH 1848, 249 nt. 2(E. Joly)); “Tous les objets dont nous venons de faire une énumération succincte, nous les avons 
vu réunis au presbytère de Montroeul” (MSH 1848, 254 (E. Joly)). “Nous avons appris, en effet, que des démarches
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avaient été faites par le Gouvernement (Musées royal d’armures, d’antiquités et d’artillerie) pour s’en rendre acquéreur”
(MSH 1848, 260 nt. 2 (E. Joly)).

Mortsel Steenakker

In samenwerking met de Mortselse Heemkundige Kring ondernam de Nationale Dienst voor Opgravingen opgravingscampagnes 
in 1962 en 1963 op perceel B 177b, gekend onder het toponiem Steenakker (situatiekaarten: De Boe 1966, 5 afb. 1; 
Bauwens-Lesenne 1965, 127-128: bibliografie voor 1965). Door de aanwezigheid van een spoorlijn kon de site niet volledig 
worden opgegraven in zuidwestelijke richting. Aan de drie andere zijden werd wel de grens bereikt (De Boe 1966, 4). De 
zandleembodem heeft een diepe antropogene humus A horizon. Het huidige maaivlak bevond zich op dezelfde hoogte en 
plaatselijk zelfs lager dan het Romeinse.
Het geheel van sporen bestond uit een woonhuis met stenen kelder en een driebeukig bedrijfsgebouw omgeven door een ondiepe 
gracht met een breedte die varieerde van 5 tot 7 m en een maximale diepte van 95 cm (De Boe 1966, 33 afb. 12: overzichtsplan).
Het driebeukige gebouw, mogelijk een schuur, werd door brand vernield.
Het geheel werd geïnterpreteerd als een kleine boerderij of villa (De Boe 1966, 32). De vondst van een ijzeren werktuig met aan 
de ene zijde een hark en aan de andere zijde een gevorkte kant, duidt op de agrarische activiteiten (De Boe 1966, 28 afb. 11,4(4)).
In dezelfde kelder werden ook scherven gevonden van technisch vaatwerk (De Boe 1966, 25-26 afb. 10,27).
De architectuur en de schaarsheid aan luxevaatwerk geven een eerder arme indruk van deze “omwalde hoeve”.
De site was vermoedelijk reeds bewoond vanaf het begin van de Flavische periode tot het midden van de derde eeuw (De Boe 
1966, 19 nr. 63.MO.42: Drag.37 Nero-Vespasianus; De Boe 1966, 34: De bezettingsperiode van het ganse complex werd door De
Boe gedateerd van het einde van de eerste of begin van de tweede tot het midden van de derde eeuw. De auteur interpreteert de
Zuid-Gallische terra sigillata en een glazen ribbenschaal, als “familiestukken”, meegebracht door de bewoners bij de vestiging.
Dit veronderstelt echter dat deze bewoners kolonisten zouden zijn, wat op de eerder arme Kempische zandgronden niet voor de 
hand ligt. Bovendien stralen architectuur en archaeologica geen sterke romanisatie uit).

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %

Gemeente: Mortsel . Fusie: Mortsel. Antwerpen, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: omwalde hoeve. Datering: 70- 250 n.C.

Stenen kelder bij woonhuis

Soort vindplaats: kelder.

De enige duurzame constructie was een ondiepe gemetste kelder met een zijde van ca. 3 op 4 m en een zuidwest oriëntatie
(De Boe 1966, 4-7). De kelder leunde aan tegen een rechthoekig houten gebouw in vakwerk. Dit gebouw was vermoedelijk 
het woonhuis. Argumenten hiervoor zijn de aanwezigheid van een haard, de grotere concentratie potscherven en de nabijheid
van 2 houten waterputten. Het noordelijke deel van het huis deed mogelijk dienst als stalling.

Context 137: Grijszwarte vulling

De grijszwarte vulling bevatte talrijke stukken tegulae en imbrices, ijzeren voorwerpen (inv. 62.MO.4) en aardewerk
((inv. 62.MO.1), waaronder een fragment van een terracottabeeldje. Het dateerbaar vaatwerk uit de keldervulling komt
algemeen voor in de de tweede en het begin van de derde eeuw. De nadruk ligt evenwel op de tweede helft van de 
tweede eeuw, zowel voor de terra sigillata, het gevernist vaatwerk als de terra nigra (De Boe 1966, 19-21).

Datering: 100/150- 200/250 n.C.

Cat. nr. 126. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bolvormig voetstuk met 
twee voeten en de aanzet van het kleed. Afmetingen berekend uit de schaal van de tekening in De Boe 
1966. Hoogte: 3,2 cm. Breedte: 4 cm. Bewaarplaats: Mortsel MHK. Inventarisnummer: 62.MO.1. 
Productietechniek: Apart gevormd bolvormig voetstuk. Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: De
Boe 1966, 25 afb. 10 nr. 30 (1), 29. Foto: De Boe 1966.

Neerharen/Rekem

De site is gelegen op een smalle vruchtbare strook tussen de alluviale vlakte van de Maas en het Kempens plateau, op de grens
tussen de gemeenten Rekem en Neerharen (De Boe 1981, 37 fig. 14: overzichtskaart van de vindplaatsen). De vele vondsten
hebben aangetoond dat de plaats sinds het einde van de laatste ijstijd een sterke aantrekkingskracht heeft uitgeoefend op de mens.
Uit de protohistorische periode werden onder meer een begraafplaats gevonden met graven van de late bronstijd tot de
midden-ijzertijd en een kleine woonkern uit de midden-ijzertijd (Bauchhenss et al. 1992, 481-488 (G. De Boe en L. Van Impe). 
Een Romeinse begraafplaats was gelegen op het grondgebied van Rekem op de plaats au Moulin (Stroobant 1904, 204: toponiem 
au Moulin). Een gelijktijdige villa op de plaats het kamp of kampveld strekte zich uit over de gemeenten Rekem en Neerharen
(Van Neuss en Bamps1888, 329 noot 2: toponiem het kamp, een veld gelegen aan de rand van een oude Maasarm met de naam
Oude-Maas; Stroobant 1904, 204: toponiem kampveld; De Boe 1981, 37-41: toponiem het kamp). De gebouwenresten zijn 
ingeplant aan de rand van de oude Maasbedding. De Romeinse baan Maastricht - Nijmegen volgt hier op korte afstand van de
villa het tracé van de Oude Here Baan (Van Neuss en Bamps1888, 325-326: het oud tracé werd aangesneden tussen de grens van
de gemeenten Neerharen en Rekem en de St.-Petronillakapel op het grondgebied van Rekem).
De nederzettingssporen zijn vooral gekend door een beperkt onderzoek uit de negentiende eeuw en een grootschalige opgraving 
van de NDO van 1980 tot 1983 onder leiding van G. De Boe (voor de oude vondsten:Bauwens-Lesenne 1968, 239-247, 301-309;
voor de grondplannen per bewoningsfase van de ijzertijd tot de Germaanse periode: Stuart en De Grooth (red.) 1987, 51-54 (G.

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 75 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Neerharen, Rekem . Fusie: Lanaken. Limburg, B.
Civitas: civitas Tungrorum, grens met civitas Ubiorum.

Soort site: baan Maastricht-Nijmegen, Maas, vroeg-Romeinse nederzetting, villa. Datering: -50-275/410 n.C.
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De Boe)). Bij het recent onderzoek werd een oppervlakte van vier hectare of ongeveer de helft van het totale areaal onderzocht 
(Bauchhenss et al. 1992, 477 (G. De Boe). De eerste echte bewoningssporen bestaan uit een beperkte woonkern met enkele 
spijkers en een groot drieschepig huis uit de midden-ijzertijd ( Bauchhenss et al. 1992, 487-488). Vermoedelijk na een 
onderbreking herneemt de bewoning in de eerste eeuw v.C., kort voor of kort na de Romeinse verovering (Bauchhenss et al. 1992,
488-490 fig. 289: plan van de grondsporen (G. De Boe)). Hoewel de woonkern uit de midden-ijzertijd zich op dezelfde plaats 
bevond, kan geen continuïteit worden bewezen. Rond het midden van de eerste eeuw n.C. wordt de nederzetting omgevormd tot 
één hoevecomplex dat ontwikkelt tot een Romeinse villa (Bauchhenss et al. 1992, 490-493 fig. 286: plan van de grondsporen (G.
De Boe)). Rond het midden of in de tweede helft van de derde eeuw, worden de gebouwen door brand vernield, waarna zij 
worden verlaten. In de loop van de derde eeuw hebben zich groepen van Germaanse herkomst gevestigd rond de ruïnes van de 
verlaten villa (De Boe 1983 69-73; Bauchhenss et al. 1992, 493-496 fig. 288: plan van de grondsporen (G. De Boe)). In totaal 
werden op een oppervlakte van twee hectare, een dertigtal hutkommen teruggevonden, als bijgebouwen gegroepeerd rond enkele
grotere woonhuizen. Deze nederzetting blijft bestaan tot de eerste helft van de vijfde eeuw. In de Merovingische periode en in de
elfde en twaalfde eeuw wordt de site opnieuw bezocht.

Grafveld au Moulins

Soort vindplaats: funerair.

Statuette 347 werd vermoedelijk gevonden op de Romeinse begraafplaats op het einde van de negentiende eeuw (Van
Doorselaer 1964, 142). Het werd gevonden op het grondgebied van Rekem, samen met andere voorwerpen als urnen en 
lampen (Bamps 1898, 71-72: “... une trouvaille fort intéressante de l’époque romaine faite, il y a quelque temps, à Reckheim.
Outre une serie d’objets, d’origine incontestablement romaine, vases, urnes, lampes etc. ce cimetière ? romaine recélait une
figurine ou une espèce de masque, en fine argile blanche, rappelant le plâtre...”). Bamps vermeldt het beeldje als een
schenking van Laure Braekers uit Peer aan het toenmalig museum van de genootschap. In hetzelfde artikel publiceert Bamps
een brief van H. Schuermans waarin deze de iconografie van het beeldje bespreekt aan de hand van een hem toegezonden 
foto. Wanneer Schuermans het beeldje zelf vermeldt in zijn bijdrage in het Westdeutsche Zeitschrift in datzelfde jaar, schrijft
hij het foutief toe aan de Villa van Neerharen/Rekem (Schuermans 1898, 402). Deze vermelding werd overgenomen door De
Maeyer (De Maeyer 1940, 116-117). Volgens L. Stroobant is het fragment afkomstig van de opgravingen M. de Puydt op de
plaats “au Moulin” (Taxandria 2, 1904-1905, 204 (L. Stroobant): “Station néolithique important au Moulin de la bruyère de
Reckheim (fouilles de M. de Puydt), vases, urnes, lampes et masque en argile blanche de fabrication romaine”).

Context 140: onbekend

Cat. nr. 347. Thema: buste van een jongen. Type: kaalhoofdig (risus). Bewaringstoestand: voorzijde van 
het hoofd, samengesteld uit 8 fragmenten. Productieregio: Onbekend. Bibliografie: Bamps 1898, 71-72 
met tekening; Schuermans 1898, 402; Taxandria 2, 1904-1905, 204-205 (L. Stroobant). Foto: Bamps 
1898.

Kampveld

Soort vindplaats: villa, gemengd akkerbouw en veeteelt. Datering: -50-275 n.C.

Mogelijk na een korte onderbreking met de bewoningsfase uit de midden-ijzertijd, ontstond rond het midden van de eerste
eeuw v.C., kort voor of na de Romeinse verovering, een nieuwe bewoningskern. Op een oppervlakte van 1,5 ha werden de
grondplannen teruggevonden van minstens tien tweeschepige huizen, waarvan sommigen elkaar oversnijden, geschikt rond 
een open binnenplein. Deze eenvoudige woonkern vertoont nog geen sporen van romanisatie.
Samen met de eerste Gallo-Romeinse import, kreeg de nederzetting rond het midden van de eerste eeuw n.C. een gans ander
karakter. Er bleef nog één vierdelig hoevecomplex dat bestond uit een onvolledig bewaard woonhuis met aansluitend een 
stal, een horreum of graanschuur en een groot Grubenhaus (Stuart en De Grooth (red.) 1987, 52 plan 2(G. De Boe): volledig
plan met de vier structuren; AB 247, 1982, 71 fig. 37 : plan met structuren 8 (horreum) en 9 (Grubenhaus), 72 fig. 38: foto 
van het Grubenhaus (G. De Boe); AB 253, 1983, 56-58 fig. 27 nr. 4: stal (G. De Boe)). De stal zal als bijgebouw van de 
latere stenen villa op dezelfde plaats meermaals herbouwd zal worden. Het Grubenhaus wordt ten laatste op het einde van de
eerste eeuw afgebroken om plaats te maken voor het stenen villagebouw.
De eigenlijke villa kende verschillende bouwfasen. Het hoofdgebouw, dat bestond uit 3 vertrekken en een gevelconstructie,
werd geleidelijk uitgebreid met een voorraadkelder en vervolgens met een tweede gevelpartij en een badgebouwtje (AB 247,
1982, 71 fig. 37 nr. 10, 11 en 12 (G. De Boe); Bauchhenss et al. 1992, 491 fig. 286 A en E(G. De Boe)). Tenslotte werd het
badgebouw vergroot en werd een grote kamer met absis toegevoegd. Buiten de villa werd in de loop van de tweede eeuw
nieuwe woonruimte gecreëerd (AB 238, 1981, 39-41 fig. 16 (G. De Boe); Bauchhenss et al. 1992, 491 fig. 286 D(G. De 
Boe)). Ten noorden en ten westen van de villa bevonden zich de bedrijfsgebouwen (Bauchhenss et al. 1992, 491 fig. 286 B,
C en F(G. De Boe)). Rond het midden of in de loop van de tweede helft van de derde eeuw werd de villa verlaten.
De villa is volgens De Boe ontwikkeld uit een traditionele hoeve van een inheemse boer die door de stijgende welvaart zijn 
huis kon vervangen door een villa volgens de Romeinse bouwtraditie (Bauchhenss et al. 1992, 490(G. De Boe)). De welstand
blijkt uit de vele verbouwingen en uitbreidingen. Ook de hypocaustverwarming en de beschilderde bepleistering getuigen 
van de luxe. De hoofdactiviteit was gericht op landbouw en veeteelt (AB 253, 1983, 59 (G. De Boe). Uit meerdere
vergrotingen van de schuur blijkt een geleidelijk toename van de akkerbouw ten overstaan van de veeteelt (Bauchhenss et al.
1992, 492(G. De Boe in)). Een van de bedrijfszones werd geïnterpreteerd als een smidse. De villa was met een 3,2 m brede
grindweg verbonden met de Romeinse baan van Maastricht naar Nijmegen.

Context 138: Sleuf 11, groot “Grubenhaus”

Bij de campagne van 1982 werd statuette nr. 142 gevonden in het “groot Grubenhaus”, een spoor uit sleuf 11, dat de
laatste houtbouwfase van de inheemse nederzetting vertegenwoordigt (info. G. De Boe). Het werd gevonden samen met
schervenmateriaal uit de Flavische periode, waaronder terra sigillata en een bronzen naald. De terminus ante quem ligt

Soort context: gebouw met luxevoorwerpen. Datering: 50-95 n.C.
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op het einde van de eerste eeuw (info. G. De Boe).
Het Grubenhaus was ongeveer 80 cm in de bodem ingegraven en had een oppervlakte van 8 op 5 m. Het telde vijf diepe
palen in elke lange zijde en vier in elke korte zijde. Voor dit grondplan zijn geen parallellen bekend (AB 247, 1982, 72
fig. 38 (G. De Boe). De interpretatie van het gebouw is dan ook niet éénduidig. Na de opgravingscampagne van 1981 
werden van het eerste-eeuws hoevecomplex enkel het horreum en het groot Grubenhaus opgegraven (AB 247, 1982, 71
fig. 37 nr. 8 (horreum) en nr. 9 (groot Grubenhaus) (G. De Boe)). Volgens de toenmalige interpretatie zou het 
Grubenhaus als woonhuis de houten voorganger geweest zijn van de stenen villa (AB 247, 1982, 72 (G. De Boe)). Uit
de latere publicaties blijkt dat het onvolledig bewaard woonhuis elders is te vinden (Bauchhenss et al. 1992, 490(G. De
Boe ): niet op het plan).
Voor wat betreft de chronologie is het belangrijk dat het Grubenhaus tegen het einde van de eerste eeuw n.C. volledig
werd afgebroken bij de bouw van de Romeinse villa (AB 247, 1982, 72 (G. De Boe)). Mogelijk gebeurde de
omschakeling reeds vroeger in de loop van de tweede helft van de eerste eeuw (in Bauchhenss et al. 1992, 490(G. De
Boe )).
Waar de datering vrij goed omlijnd is, blijft de functie van het gebouw een probleem. Vondstcategorieën als terra
sigillata, statuetten en brons, horen zeker niet thuis in het bijgebouw van een landbouwbedrijf.

Serie 116. Datering met iconografie: 90-110 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Frankfurt of Trier: petrografische 
analyse en chemische analyse 145 (116). Keulen, Frankfurt of Trier: petrografische analyse 145 (116).

Cat. nr. 142 (116). Thema: Venus. Type: met bedekt onderlichaam. Bewaringstoestand: bewaard van de 
schouders tot de benen. De linkerhand ontbreekt. Hoogte: 7,3 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. 
Inventarisnummer: 81 NE 131. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Goed 
gedetailleerd. De groeven van ruggengraat, vingers en kleed zijn nog scherp. Gegegraveerde navel. Breed
gladgestreken naad. Aan de binnenzijde in verticale bewegingen aangesmeerde pasta. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Informatie G. De Boe.

Context 139: Hoofdgebouw van de villa

Bij de opgravingen van 1886 werd terracottastatuette cat. nr. 1179 (134) gevonden op de plaats van het hoofdgebouw 
van de villa. Bij deze campagne werden de thermen onderzocht, de kelder met trap in de noordvleugel en het 
noordwestelijk deel van de absis (Van Neuss en Bamps1888, 333-337, 358 en plannen). Het fragment behoort
vermoedelijk tot fragment nr. 151 (134) dat honderd jaar later bij de opgravingscampagne van 1982 op dezelfde plaats
werd teruggevonden. Statuette nr. 151 (134) is eveneens een losse vondst bij het hoofdgebouw van de villa (info. G. De
Boe). Het wordt bijgevolg gedateerd in de tweede eeuw of de eerste drie vierden van de derde eeuw.

Soort context: hoofdgebouw. Datering: 100 - 275 n.C.

Serie 134. Datering met iconografie: 185-250/260 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 151 (134). Thema: Venus. Type: met opwaaiend kleed . Bewaringstoestand: fragment van de hals,
de rechterarm en een groot deel van de rug. Vermoedelijk behorend tot nr. 1179. Hoogte: 5,7 cm. 
Bewaarplaats: Brussel VIOE. Inventarisnummer: 81 NE 005. Vondstspecificatie: losse vondst. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ruggengraat. Minstens 7 dwarse 
groefjes op de rechterhaarlok vooraan. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2) tot grijzig wit (Munsell N 8/0). Hardheid: hard (Mohs 5). Oppervlak: glad,
mat.

Cat. nr. 1179 (134). Thema: Venus. Type: met opwaaiend kleed . Bewaringstoestand: fragment van de 
basis met rechtervoet, enkelband en aanzet van het kleed. Vermoedelijk behorend tot nr. 151. Hoogte 
afgeleid uit de schaal van de tekening in Van Neuss en Bamps1888: 6,1 cm. Hoogte: 6,1 cm. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met 
geprofileerde bovenrand en horizontale groef aan de voorzijde. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. 
Bibliografie: Van Neuss en Bamps1888, 358 pl. IV fig. 13: ten onrechte vergeleken met Venus cat. nr. 153
uit Strée; Dheedene 1959, 205 nr. 1060. Foto: Van Neuss en Bamps1888.

Oostende Mariakerke

In de dertiger en veertiger jaren werden door de Cercle Archéologique du Canton de Soignies, Romeinse sporen onderzocht op het
strand van Mariakerke. De vindplaats bevond zich in de Romeinse tijd op de rand van een verdronken veengebied dat deel
uitmaakte van de kustvlakte. Een slikken - en schorregebied met een breedte van ca. twee kilometer, scheidde de nederzetting van
de duinruggen en de zee (Thoen (red.)1987 104-105, fig. VI(C. Baeteman, R. De Ceuninck, F. Mostaert en H. Thoen): 
landschapsreconstructie in de Romeinse tijd). De site bevond zich in het Hoge Keizerrijk achter de kustverdigingslijn, die 
vermoedelijk gevestigd was op de oude duinengordel, grotendeels verdwenen na de Duinkerke 2-transgressie vanaf ca. 270 n.C.
(Thoen (red.)1987, 92-96, 97 fig. 58(E. Cools)). De vondsten van Mariakerke sluiten aan bij een ganse reeks bewoningssporen op
het strand tussen Middelkerke en Oostende. De vindplaats is ca. 1,5 km verwijderd van Raversijde Mariakerke, waar in de 
zeventiger jaren ploegsporen werden ontdekt en een Romeinse zoutpan die in gebruik was op het einde van de tweede en de eerste
helft van de derde eeuw (Thoen (red.)1987, 64, 72-74, 102 fig. II(H. Thoen)). Vermoedelijk was de site van Oostende Mariakerke
eveneens een zoutwinningssite (zie vindplaatsen).
Algemeen wordt de Gallo-Romeinse bewoning in dit deel van de kustvlakte gesitueerd van ca. 70 n.C. tot ca. 270 n.C., wanneer
door politieke moeilijkheden en de overstromingen van de Duinkerke 2-transgressie, het gebied werd verlaten (Thoen (red.)1987,
58-64 (H. Thoen)).

Gemeente: Oostende. Fusie: Oostende. West-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Menapiorum.

Soort site: zoutwinningssite (?). Datering: 70-270 n.C.

Mariakerke

Soort vindplaats: nederzettingsafval bij houten constructie.
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In 1936 werden op het strand van Mariakerke twee “hutbodems” uit de Gallo-Romeinse periode onderzocht (ACACS 8, 
1938-1942, 239-240 (A. Chocqueel)). Eén van beiden bevond zich volgens de beschrijvingen van A. Chocqueel op 266 m 
van de dijk, op de rand van een oude turfrijke pan. De vindplaats was enkel toegankelijk bij uitzonderlijk lage zeestand. Men
verzamelde er ongeveer 12 kg aardewerk, waaronder een terracottabeeldje in roze pasta (“en terre cuite rose”), terra sigillata,
amfoorscherven, een wrijfschaal en zeven spinschijfjes (fusaïoles). Verder vond men een bronzen fibula en een bronsmunt 
van Commodus (180-192). Volgens Chocqueel behoorden de objecten tot een houten constructie, maar dit leidde hij
uitsluitend af uit de aanwezigheid van lange, sterk geoxideerde nagels (ACACS 8, 1938-1942, 240 (A. Chocqueel): “... 
construite en bois car il n’en subsistait que de grand clous en fer très oxydé.”). De aard van de voorwerpen duidt inderdaad
op nederzettingsafval. Nochtans vormde het verdronken veengebied geen aantrekkelijke woonzone en kon het enkel in de
drogere seizoenen worden betreden in tegenstelling tot de zoutweiden in het schorregebied dat gedurende het Hoge 
Keizerrijk nog steeds uitbreiding nam (Thoen 1987, 22, 31-32 (C. Baetman)). De ligging is vergelijkbaar met de
zoutwinningssites van Raversijde-Mariakerke en Leffinge 2, eveneens op de rand van het veengebied waar de nodige
brandstof gewonnen kon worden en dicht bij zoutwateraanvoer (Thoen 1987, 59-61 fig. 29-31(H. Thoen ): kaarten).
In 1948 werd ten oosten van de vondst uit 1936 en op dezelfde hoogte, een afvalkuil gevonden met een oppervlakte van twee
m2 en een diepte van 1,3 m. De kuil was gevuld met resten van ten minste 70 potten (kruiken, dolia, terra sigillata, 
wrijfschalen...), houtskool, dierenbeenderen, mosselschelpen etc. (ACACS 11, 1949, 7-10 (A. Chocqueel)). De pan waarin 
de kuil gegraven was, werd doorkruist door een houten constructie die door A. Chocqueel geïnterpreteerd werd als een 
loopbrug, maar die mogelijk in verband kan gebracht worden met de houten constructies voor zoutwinning zoals zij werden
gevonden in Raversijde-Mariakerke en Zeebrugge (Thoen 1987, 70-74, 102(H. Thoen ); ACACS 11, 1949, 9 (A. 
Chocqueel): “Une passerelle en branchages de chêne, consolidée par des planchettes du même bois disposées en travers et 
maintenue au sol par des pieux verticaux placés en file et encore émergés, traversait la panne tourbeuse”.). Gezien de 
ongunstige ligging voor bewoning, en aanleg van houten constructies in de turfrijke pan, is het zeer waarschijnlijk dat ook 
hier een zoutwinningsite is gelegen.

Context 143: onbekend

Ortho

De nabijheid van de weg van Tongeren naar Arlon, is ongetwijfeld een stimulerende factor voor Romeinse bewoning op het 
grondgebied van Ortho (Corbiau 1978 199-200: overzicht van de vondsten). Nochtans is over de vroeg- en midden-Romeinse 
periode in dit gebied weinig gekend. Bij draineringswerken in 1957 op de plaats Al Sclose (cad. F 342 b) werd een Oost-Gallische
scherf terra sigillata Drag. 40 gevonden (IIB-IIIA) (AF 1, 1958, 4-7 (A. De Ruette)). Voorts bezit het museum Arlon ML een lot
statuetten en aardewerk, afkomstig van een niet gelokaliseerde necropool in Ortho, opgegraven in de negentiende eeuw (zie
vindplaatsen). Ten oosten van Ortho werd een grafveld opgegraven in het gehucht Nisramont en ten zuiden werden graven 
gesignaleerd in het gehucht Mousni (Corbiau 1978 , 199-200). Vermits de statuetten afkomstig zijn van een oude opgraving, duidt
de vindplaats eerder op Ortho in strikte zin en niet op de omliggende gehuchten.
In de laat-Romeinse periode werd een versterking opgericht op een promontorium in een bocht van de Ourthe op de plaats 
Cheslain of Vieux château. Opgravingen toonden aan dat de versterking geen militair karakter heeft zoals te Furfooz en Epraves,
maar dat zij werd opgericht voor de plaatselijke bevolking en de veestapel (AB 129, 1971 (J. Mertens en H. Remy): de 
afwezigheid van wapens en munten pleit volgens Mertens en Remy tegen de aanwezigheid van laeti of foederati). Dit
laat-Romeinse toevluchtsoord doet vermoeden dat reeds in de Midden-Romeinse periode in deze omgeving een bevolkingsgroep 
aanwezig was. Bij de oude vondsten op de plaats Cheslain werd noch door Geubel in 1852, noch door Schuermans in 1899
melding gemaakt van terracottastatuetten (AIALx 2, 1852, 199-200 (J.B. Geubel); AIALx 34, 1899, 17 (H. Schuermans)). Geubel
vermeldt wel graven in de buurt van Cheslain (AIALx 2, 1852, 200 (J. B. Geubel): “tombes gauloises ou belges découvertes dans
les environs”). Indien het vaatwerk en de statuetten hiermee verband houden, dateren de vondsten van voor 1852.

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 67,9 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 85,7 %

Gemeente: Ortho. Fusie: La-Roche-en-Ardenne. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: baan Tongeren-Arlon, grafveld, laat-Romeinse versterking.

Grafveld

Soort vindplaats: funerair. Datering: 50-275 n.C.

H. Schuermans maakt in 1899 melding van vaatwerk, urnen en statuetten afkomstig uit Ortho. De uitdrukkelijke vermelding
van urnen, naast ander vaatwerk, maakt het zeer waarschijnlijk dat het geheel afkomstig is van een grafveld (AIALx 34,
1899, 5 (H. Schuermans): “Débris de statuettes, d’urnes et de vases”). Zij bevonden zich in 1899 reeds in het museum van 
Arlon (Birnbaum 1900, 49, Case nr. 7: “Débris d’urnes, de vases et de statuettes provenant d’Ortho”). Van deze vondst is
ons verder niets bekend. We kunnen alleen vaststellen dat het om een grote hoeveelheid statuetten ging. Het fragmentair
karakter ervan is opvallend. Volgens Moreau-Maréchal gaat het om aardewerk dat in het museum Arlon ML bewaard wordt
onder de inv. nrs. GR/C 1306-1315 (Moreau-Maréchal 1980, 18, 50, 56, 73, 74, 103, 145, 155, 158, 159). De datering van dit
beperkte lot aardewerk beslaat een periode van het midden van de eerste eeuw tot in de derde eeuw.

GR/C 1314: Drag. 40, Oost-Gallisch (Moreau-Maréchal 1980, 50: 2de eeuw, begin 3de eeuw)
GR/C 1313: Drag. 46, Oost-Gallisch (Moreau-Maréchal 1980, 56: Zie Oswald-Pryce, pl. 55, 7, 9 en 12: eerste helft 2de 
eeuw)
GR/C 1306: beker met Karniesrand (Moreau-Maréchal 1980, 73: eerste helft 2de eeuw)
GR/C 1307: Gose type187 (Moreau-Maréchal 1980, 74: derde eeuw)
GR/C 1309: Gose type 334 (Moreau-Maréchal 1980, 103: Claudisch)
GR/C 1196: kruik met 2 oren (Moreau-Maréchal 1980, 145: midden 2de eeuw)
GR/C 1310: kruik Gose type 366-367 (Moreau-Maréchal 1980, 155: tweede helft eerste eeuw)
GR/C 1308 en 1311: buikfragmenten van kruiken (Moreau-Maréchal 1980, 158: “vormen uit de tweede helft van de eerste 
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eeuw)
GR/C 1312: kruik met twee oren (Moreau-Maréchal 1980, 159: Wiesbaden, pl. 15, 61: Domitianus - Trajanus en Stuart type
132 B, pl. 11, 168: eind eerste en begin 2de eeuw)

Context 144: onbekend

Gecorrigeerde datering: 125/150-260 n.C.

Interpretatie: Serie 941 loopt van 125 tot 160 n.C. en serie 466 van 150/180 tot 260 n.C. De algemene datering loopt
bijgevolg van 125/150 mogelijk tot 260 n.C.

Serie 99. Datering met iconografie: 170/180-210/275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 
147 (99).

Cat. nr. 498 (99). Thema: Venus. Type: met bedekt onderlichaam. Bewaringstoestand: hoofd, beschadigd
aan de rechterzijkant. Hoogte: 4,3 cm. Breedte: 3,5 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: 
GR/S 26. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 130 nr. 665; Inventaris Arlon MAL: herkomst “Ortho”.

Serie 315. Datering met iconografie: 50-275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 433 (315). Thema: vrouw met kind. Type: staand met één kind. Bewaringstoestand: achterzijde en
rechterhelft van de voorzijde van de basis en de benen. Samengesteld uit 2 fragmenten. Sterk verweerd 
oppervlak. Hoogte: 9,4 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 29. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig 
voetstuk: kubus met geprofileerde bovenrand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10
YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: ruw. Bibliografie: Dheedene 1959, 130 nr. 663; 
Inventaris Arlon MAL: herkomst “Ortho”.

Serie 321. Datering met iconografie: 50 - 275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische analyse 432 
(321).

Cat. nr. 432 (321). Thema: vrouw met kind. Type: staand met kruik en één kind. Bewaringstoestand: 
voetstuk en onderbenen, zonder de rechterzijkant. Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 8,6 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 28. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2), oppervlak geler. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 130 nr. 662; Inventaris Arlon MAL: Ortho.

Serie 941. Datering met iconografie: 125-160 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 266 
(941); Treveri: petrografische analyse 453 (941).

Cat. nr. 266 (941). Thema: Cybele. Type: zittend met patera. Bewaringstoestand: de voorzijde is bewaard
van aan de schouders tot halfweg de onderbenen. Twee fragmenten. Hoogte: 7,2 cm. Bewaarplaats: Arlon
ML. Inventarisnummer: GR/S 14. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met ingesneden zijleuningen: ongeveer 8 mm onder de handen 
horizontaal uitgesneden. Herwerking van het detail met vlakke lineaire plooien op de benen. De plooien op
de borst zijn ouder. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/2). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: ruw. Bibliografie: Dheedene 1959, 129 nr. 656; Schauerte 1985, 238 Nr. 507; De 
Beenhouwer 1991 (statuettes), 66 fig. 3,5 (pasta), 89 fig. 24; Lange 1994, 249 Serie 134 Nr. 5; Inventaris
Arlon MAL: herkomst “Ortho”.

Cat. nr. 453 (941). Thema: Cybele. Type: zittend met patera. Bewaringstoestand: fragment van de 
voorzijde, met een schuine breuk ter hoogte van de buik en ter hoogte van de onderbenen in de richting 
van de rechterhand. Sterk verweerd oppervlak. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. 
Inventarisnummer: GR/S 23. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes 
op het oppervlak. Zetel met ingesneden zijleuningen: ongeveer 8 mm onder de handen horizontaal 
uitgesneden. Onregelmatig aangesmeerde binnenwand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht 
geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Inventaris Arlon MAL: herkomst “Ortho”.

Serie 466. Datering met iconografie: 150/180-260 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 1083 (466). Thema: Cybele. Type: zittend met leeuw, tympanon, cimbalen en aar, het hoofd 
gesluierd. Bewaringstoestand: keerzijde van een hoofd met de overgang naar de rugleuning. Hoogte: 4,7 
cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. 
Dikwandig fragment met aan de binnenzijde een nauwe doorgang naar het hoofd. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Oppervlak: glad, mat.

Serie 515. Datering met iconografie: 50 - 275 n.C. Productieregio: Onbekend.

Cat. nr. 775 (515). Thema: vrouw met vogel. Type: staand. Bewaringstoestand: fragment van de borst en 
de rechterarm. Zeer sterk vervaagd oppervlak. Hoogte: 5,4 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. 
Inventarisnummer: 0 15. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, poederig.

Cat. nr. 163. Thema: Fortuna. Bewaringstoestand: voorzijde van de schuin afgebroken onderbenen, de 
basis en een deel van de rechterzijwand met het roer. Sterk vervaagd oppervlak. Samengesteld uit twee 
fragmenten.. Hoogte: 6,8 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 24. Bijgesneden aan de
binnenzijde in de bewaarde rechteronderhoek. Geëffende binnenwanden. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Door de bodem donker verkleurd oppervlak. Hardheid: matig hard
(Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 130 nr. 657; Schauerte 1985, 288 nr. 746: 
door onzorgvuldige vergelijking ondergebracht bij een serie van zittende vrouwen met hond.

229



Cat. nr. 184. Thema: Fortuna. Bewaringstoestand: voorzijde van de bovenkant van de hoorn. Hoogte: 3,4
cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 
YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 403. Thema: Fortuna. Bewaringstoestand: fragment van het rechterbeen en de voorzijde van het 
roer. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 22. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeljes tussen de plooien van de mantel. Ondiepe binnenruimte
met onregelmatige indrukken. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Inventaris Arlon MAL: herkomst “Ortho”.

Cat. nr. 1082. Thema: Fortuna. Bewaringstoestand: rechterkant van de voorzijde van het hoofd en de 
rechterschouder. Hoogte: 6,8 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: kleiknobbeltjes. Drie 
groeven op de schouder lopen tot tegen de naad en zijn waarschijnlijk geretoucheerd. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
mat.

Cat. nr. 419. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: deel van een bodemplaat. Samengesteld uit 2 
fragmenten. Maximale lengte van het kleinste fragment: 5,2 cm. Maximale lengte van het grootste 
fragment: 5,7 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. voetstuk met onregelmatige vorm, onderaan afgesloten met 
kleiplaat: zoals Mercurius cat. nr. 4187 ?. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 420. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: deel van een bodemplaat of afgeronde zetelrug. 
Lengte Maximaal: 5,5 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productieregio: Onbekend. Kleur: grauwwit. 
Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 431. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van een voetstuk. Hoogte: 4,4 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: geïntegreerd voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 457. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoek van zetel. Hoogte: 4,6 cm. Bewaarplaats: Arlon
ML. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië 
(iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: ruw.

Cat. nr. 464. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragement van een zetel. Hoogte: 6,5 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 34. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Inventaris Arlon MAL: herkomst “Ortho”.

Cat. nr. 1069. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment met sterk beschadigd oppervlak. Lengte 
Maximaal: 3,9 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 
YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, blinkend.
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Cat. nr. 1075. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment. Hoogte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Arlon 
ML. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1080. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van een schild (?). Hoogte: 4,8 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1086. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: onderzijde van de basis. Hoogte: 3,5 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. De onderrand en de hoeken zijn aan de binnenzijde bijgesneden. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1087. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoek van een basis of zetel. Hoogte: 3,1 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1088. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van een basis. Hoogte: 4 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. De onderrand is aan de binnenzijde bijgesneden. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: wit. Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1089. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoogte 2,2. Bewaarplaats: Arlon ML. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1090. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoek van basis of zetel. Hoogte: 3 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1091. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van basis of zetel. Hoogte: 3,5 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1092. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment met sterk beschadigd oppervlak. Lengte 
Maximaal: 2,5 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: glad, 
mat.
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Cat. nr. 451. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van het rechterbeen van een 
zittende figuur met een schaaltje in de rechterhand. Hoogte: 4,9 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). 
Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: ruw.

Cat. nr. 456. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: linkerzijkant met de arm en de linkerzijleuning. Hoogte: 
8,1 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 25. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 130 nr. 660; Inventaris 
Arlon MAL: “Ortho”.

Cat. nr. 1070. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: onderzijde van de voorkant vanaf de rechterhand. De 
linkerzijkant is afgebroken. Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). 
Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 392. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van de rechtershouder
en de aanzet van het gelaat. Hoogte: 5,4 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne kleiknobbeltjes over het ganse oppervlak. Glad. Vlakke 
binnenwand met onregelmatige sporen van het aansmeren van de pasta. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 393. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van een tors met een 
hoorn (?). Hoogte: 6,4 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Fijne kleiknobbeltjes over het ganse oppervlak. Glad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof 
oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 410. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: zijkant met een mantelrand en plooien. Hoogte: 
6,3 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 27. Brede naad. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Dheedene 1959, 130 nr. 664; Inventaris Arlon MAL: herkomst “Ortho”.

Cat. nr. 460. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van een zetel en rand versierd met 
bolletjes. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 461. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: hoekfragment van een zetel. Hoogte: 5,2 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 31. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Rechte binnenwand. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 
YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Inventaris Arlon MAL: herkomst 
“Ortho”.

Cat. nr. 462. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: hoekfragment van een zetel. Hoogte: 7,6 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 33. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Inventaris Arlon MAL: herkomst “Ortho”.
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Cat. nr. 465. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: hoekfragment van een zetel. Hoogte: 4,5 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: 
Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 466. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: hoekfragment van een zetel. Hoogte: 4,8 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: 
Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 468. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: keerzijde van de basis en een stukje van de 
rugleuning. Hoogte: 5,7 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 35. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De onderrand is aan de binnenzijde bijgesneden. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Inventaris Arlon MAL: herkomst “Ortho”.

Cat. nr. 469. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: hoekfragment van een zetel. Samengesteld uit 2 
fragmenten. Het oppervlak is afgepeld waar de fragmenten zijn gelijmd. Hoogte: 7,2 cm. Bewaarplaats: 
Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 36. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De 
binnenzijde is geglad aan de onderrand. De hoeken zijn ingesneden. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Inventaris Arlon MAL: herkomst “Ortho”.

Cat. nr. 470. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: rechterzijkant van de basis met de rechtervoet. 
Hoogte: 4,8 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 30. De binnenzijde is geglad aan de 
onderrand. De hoeken zijn ingesneden. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Inventaris Arlon MAL: herkomst 
“Ortho”.

Cat. nr. 471. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: hoekfragment van de basis. Samengesteld uit 2 
fragmenten. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 32. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Inventaris 
Arlon MAL: herkomst “Ortho”.

Cat. nr. 1068. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment met de bovenzijde van een basis en de
onderzijde van een staande figuur. Hoogte: 6,6 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd voetstuk. Brede naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1071. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: kleedfragment. Hoogte: 4,8 cm. Bewaarplaats: 
Arlon ML. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1072. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: deel van het kleed. Samengesteld uit 2 
fragmenten. Hoogte: 3,2 cm. Breedte: 5,5 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Vlakke binnenwand. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.
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Cat. nr. 1073. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment met plooien van een kleed. Hoogte: 
4,7 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs tot dof geeloranje 
(Munsell 10 YR 7,5/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1074. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van een zijleuning. Hoogte: 4,8 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: ontdubbelde rand aan de voozijde. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1076. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: schouderfragment met plooien. Vermoedelijk de
rechterschouder van de keerzijde. Lengte Maximaal: 3,8 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1077. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: schouderfragment met plooien. Vermoedelijk de
linkerschouder aan, de keerzijde. Lengte Maximaal: 3,15 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1078. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: rechterzijde van de nek en de rechterschouder. 
Hoogte: 2 cm. Lengte Maximaal: 5,5 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Verschoven binnennaad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 
10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1079. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van borst en brede arm ? 
Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 3,75 cm. Breedte: 3,6 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vlakke binnenwand met onregelmatige sporen
van het aansmeren van de pasta. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/2) tot 
bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1081. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: schouderfragment met plooien van een kleed. 
Lengte Maximaal: 3,6 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: kleiknobbeltjes. Brede gegladde
naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1084. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: basis en onderzijde van een zittende figuur. 
Samengesteld uit 2 fragmenten. Zeer sterk verweerd, afgeschilferd oppervlak. Hoogte: 6,7 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: 
Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: 
glad, mat.

Cat. nr. 1085. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: lang hoekfragment van de linkerhoek van rug en
zijleuning. Samengesteld uit twee fragmenten. Beschadigingssporen op het oppervlak onderaan. Hoogte: 
10,5 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. basis met ingesneden hoeken aan de binnenzijde. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Oudenburg

Centraal-Gallische exemplaren: 83,3 %     Oost-Gallische exemplaren: 16,7 %
Centraal-Gallische series: 75 %                 Oost-Gallische series: 25 %

Gemeente: Oudenburg. Fusie: Oudenburg. West-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Menapiorum.

Soort site: kustvlakte, baan Bavay naar de kust, nederzetting, necropool, castellum. Datering: 70-275/410 n.C.
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De vicus van Oudenburg is gelegen op het uiterste westpunt van een oost-west gerichte pleistocene zandrug langs de rand van de
kustvlakte (AB 135, 1971, 9, 14 Afb. 3 (J. Mertens en L. Van Impe); Thoen (red.)1987, 104-105 pl. VI(C. Baeteman, R. De 
Ceunynck, F. Mostaert en H. Thoen)). Zij werd doorkruist door de Romeinse baan van Bavay naar de kust (Bauwens-Lesenne
1963 91-94: bibliografie voor het wegennet en de vondsten voor 1963). De bewoning uit het Hoge Keizerrijk, strekte zich uit over
een lengte van minstens 700 m vanaf de Kasteeldreef ten westen van de huidige stadskern tot aan de St-Pieterskerk aan de 
oostrand. De resten hiervan bevinden zich zowel onder het laat-Romeins castellum dat opgegraven werd van 1956 tot 1960, als 
onder de bijbehorende laat-Romeinse begraafplaats, opgegraven van 1962 tot 1968 (AB 135, 1971, 10 Afb. 1 (luchtfoto), 14 Afb.
3 (kaart met aanduiding van de vindplaatsen) (J. Mertens en L. Van Impe); Creus 1975, 5 Afb. 1 (kadasterplan met aanduiding 
van de vindplaatsen)). Bij recente opgravingen door het IAP, werd ten zuiden van de nederzetting, een deel van een bijbehorende
necropool opgegraven.
De bewoning vangt aan in de tweede helft van de eerste eeuw en duurt voort tot het derde kwart van de derde eeuw (Creus 1975, 
34: aanvang in tweede helft eerste eeuw;Thoen (red.)1987,62 (H. Thoen): De eerste Gallo-Romeinse invloeden in het kustgebied
dateren van ca. 70 n.C. Deze datum is in overeenstemming met het aardewerk van de nederzetting van Oudenburg, waarvan de
oudste vormen vertegenwoordigd worden door een gering aantal terra sigillata scherven uit de Flavische periode (Creus 1975, 
12-32)). Naast de politieke moeilijkheden, spelen mogelijk de overstromingen van de Duinkerke 2-transgressie een rol bij het 
verlaten van de vicus (Thoen (red.)1987, 58(H. Thoen)). Op het einde van de derde eeuw werd op het hoogste punt van de
vroegere vicus een castellum opgericht dat tot het begin van de vijfde eeuw deel uitmaakte van de laat-Romeinse kustverdediging.
Mogelijk klimt de militaire vesting van Oudenburg reeds op tot de invallen van de Chauci in 172-174 n.C., die eveneens vanuit de
Noordzee opereerden (Thoen (red.)1987, 63 (H. Thoen)). De opgravingen van J. Mertens brachten drie kampfasen aan het licht. 
Recent noodonderzoek in het castellum tussen 2001 en 2005 toont aan dat de bewoningsgeschiedenis vermoedelijk veel 
complexer is (Romeinendag 2005, 81 (S. Vanhoutte). Bij deze opgravingen werd tevens een fragment van een terracotta statuette
gevonden uit de laatste kampfase.

Castellum: site Spegelaere

Datering: 275-410 n.C.

In de zuidwestelijke hoek van het laat-Romeinse castellum werd tussen 2001 en 2005 een noodopgraving verricht door het 
IAP, met medewerking van de stad Oudenburg (Romeinendag 2003, 81-83 (S. Vanhoutte en E. Patrouille); Romeinendag
2004, 77-80 (S. Vanhoutte) ; Romeinendag 2005, 81-84 (S. Vanhoutte). Het castellum werd opgericht op het einde van de 
tweede eeuw en bleef in gebruik tot het begin van de vijfde eeuw. Er worden drie hoofdfasen onderscheiden.
Meest westelijk op het terrein werd het uitbraakspoor van de westmuur van het vierde-eeuws stenen
castellum Oudenbrug III gevonden. Verder bevonden er zich twee grachtstructuren en pallisades van de hout- en
aardenforten Oudenbrug I en II (Romeinendag 2004, 77 (S. Vanhoutte)).
Uit de fase Oudenburg II op het einde van de derde en begin van de vierde eeuw werden in deze zone vooral 
soldatenbarakken blootgelegd, naast de resten van een belangrijker gebouw met beschilderd pleisterwerk (Romeinendag
2005, 83 (S. Vanhoutte)). Verder werd net in de hoek van het kamp in deze periode een kuil gegraven met een diameter van
10 m. De opvulling gebeurde geleidelijk en leverde verschillende uitzonderlijke vondsten: bijna volledige aardewerkvormen,
bronzen schalen en twee stukken van menselijke schedels. Volgens Vanhoutte zou het kunnen gaan om een offerkuil 
(Romeinendag 2004, 78 (S. Vanhoutte))
Uit de laatste castellumfase Oudenburg III werden net binnen de westmuur een groot aantal fabricae met haardplaatsen
opgegraven (Romeinendag 2005, 81 (S. Vanhoutte). Zij waren vermoedelijk overdekt door een houten constructie. Naast de
haardplaasten, werden drie ovens gevonden. Bronsresten ter hoogte van één van de haarden wijzen erop dat in deze zone 
tevens een bronsgieter aan het werk was. Andere haarden met verkoolde graanresten staan mogelijk in verband staan met
graanverwerking. Tenslotte werd een kuil aangetroffen met onafgewerkte fibulae. De via sagularis bleef in deze kampfase 
niet meer volledig bewaard. In de hoek van het kamp werd hij doorbroken door de aanleg van een houten bassin en elders
werd op het tracé een overdekte werkplaats van een bronsgieter opgetrokken. Aan de oostkant van het opgegraven terrein
bevond zich een groot stenen gebouw met hypocaust, vermoedelijk een badgebouw.
In de fase van het stenen castellum werden in de onderzochte zone verschillende functies gecombineerd. Opvallend is de 
aanwezigheid van industriële ateliers, naast soldatenbarakken en een badgebouw (Romeinendag 2005, 83 (S. Vanhoutte)).
Vanhoutte vraagt zich terecht af of er in deze periode geen vermenging was van militaire en civiele elementen.

Context 27: fabricae

Gevonden in de zone van de fabricae langs de westmuur van Oudenburg III in een laag, die waarschijnlijk reeds de
laatste fase vertegenwoordigt van de fabricae.
De 4 stukjes van het beeldje, waarvan 3 passende, werden apart gevonden, in verschillende lagen, dicht bij elkaar, net 
onder een niveau met mortelgruis. De samenhang met de fabricae, verantwoordt een algemene datering in de 4de eeuw
n.C.

Soort context: aritsanaat, militair. Datering: 300-410 n.C.

Cat. nr. 819. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: drie passende fragmenten van het hoofd en de 
schouders en een los fragment van de borst. Hoogte van hoofd en schouders 7,1, maximale breedte 3,8. 
Borstfragment 2,5 x 2,2 cm.. Bewaarplaats: VIOE. Inventarisnummer: O.S. 7645. Productieregio: 
Centraal-Gallië.

Grafveld

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 100-275 n.C.

In 1993 werd door het IAP o.l.v. Y. Hollevoet het noordoostelijk deel opgegraven, van een uitgestrekt grafveld uit het Hoge
Keizerrijk (AV III, 1993, 207-216 (Y. Hollevoet): situering fig. 1 en 2). De opgegraven zone ligt ten westen van de 
Westkerkestraat, maar het grafveld strekt zich ongetwijfeld verder uit naar het westen en het zuiden. In totaal werden een
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vierhonderdtal graven onderzocht. Slechts tien inhumaties werden opgetekend. Deze bevatten doorgaans geen grafgiften en 
zijn verspreid over het hele areaal. De voornaamste grafritus is de crematie. De meeste graven zijn brandrestengraven, 
waarbij de grafgiften vaak in een kleine nis werden geplaatst naast de grafkuil. Deze nissen bevatten hoofdzakelijk
aardewerk, vooral drinkgerei, naast munten en soms glaswerk. Meermaals werden ook nissen aangetroffen zonder 
aanwijsbare grafkuil. Uitzonderlijk werden beenderpakgraven aangetroffen. Bustumgraven of ustrina werden niet gevonden.
De geringe oversnijdingen, doen vermoeden dat de graven bovengronds zichtbaar waren. Een kringgreppel en boomkuilen
boven de graven geven een idee van de aard van de constructies boven de graven (AV III, 1993, 210 (Y. Hollevoet)).
De crematiegraven dateren uit de tweede en derde eeuw. Daarbij vormen de graven uit de eerste helft van de derde eeuw een
minderheid. Vondsten uit het midden en het derde kwart van de derde eeuw zijn schaars. Graven uit de eerste eeuw
ontbreken (AV III, 1993, 213-214 (Y. Hollevoet)).

Context 148: graf (?)

Een terracottabeeldje van een haan is samen met twee kleine bekertjes afkomstig uit de nis van een vermoedelijk
verdwenen brandrestengraf (Info Y. Hollevoet).

Soort context: graf (?).

Serie 857. Datering met iconografie: 100-120/130 n.C. Productieregio: Centraal - (en Oost-Gallië ?).

Cat. nr. 834 (857). Thema: haan. Type: vechtend. Bewaringstoestand: bewaard zonder het voetstuk. 
Lengte Maximaal: 12 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. Inventarisnummer: Ou/94/L12/44. 
Vondstspecificatie: 1994 grafvondst ?. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Apart gevormd voetstuk. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Een luchtgat van 4 mm, aan één zijde 
afgerond en aan de andere zijde hoekig, werd geboord dwars door het voetstuk tot in de romp. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs
4). Oppervlak: glad.

Vicus

Soort vindplaats: vicus. Datering: 70-275 n.C.

Onder de laat-Romeinse begraafplaats werden door de NDO onder leiding van I. Creus, op perceel B 800, de resten
opgegraven van een vicus uit het Hoge Keizerrijk. Het geheel omvat resten van houten en stenen constructies, twee houten 
waterputten en een reeks afvalkuilen (Creus 1975, 7-11; Thoen 1987, 64-65 fig. 32(H. Thoen ):grondsporen). De
houtbouwfase blijft vaag, zowel wat betreft de herkenning van de grondplannen als de chronologie. De vervanging van één 
van de palen wordt door een terra sigillata scherf gedateerd op het einde van de eerste eeuw. Een ander paalspoor ligt onder 
een stenen gebouw, dat hierdoor in een jongere fase wordt gedateerd. Van het stenen gebouw bleven alleen de 
uitbraaksporen bewaard. De aanwezigheid van beschilderde bepleistering tekent de luxueuze afwerking. Een 
afwateringskanaal kon vanuit één van de vertrekken over een lengte van 27,5 m worden gevolgd ten noordoosten van het
gebouw. De aanwezigheid van dit kanaal en van resten van 20 cm dik vloerbeton duiden op de aanwezigheid van een
badgedeelte (Creus 1975, 33: een gedeelte van het gebouw deed dienst als badplaats met hypocaust, bad en mogelijk
caldarium; AB 135, 1971, 18 (J. Mertens en L. Van Impe): deze auteurs geven een interpretatie van het gebouw als hoeve). 
In totaal werden rond het gebouw 27 afvalkuilen gevonden. In de vulling van deze kuilen werden twee terracottastatuetten
gevonden (zie contexten). Door de schaarsheid van archaeologica, geassocieerd met de constructies, blijft de chronologsiche
omschrijving van de twee fasen vaag (Creus 1975, 34). De vervanging van één van de palen op het einde van de eerste eeuw,
duidt erop dat de houtbouwfase minstens doorloopt tot het begin van de tweede eeuw.
Merkwaardig zijn de rijke aardewerkvondsten uit de campagne, waarbij terra sigillata 28 % van de vondsten uitmaakt (Creus
1975, 12-32). Van het aantal geïdentificeerde scherven komt niet minder dan 71 % uit Oost-Gallië, vooral uit Rheinzabern en
in mindere mate uit Trier, tegenover 17 % uit Midden-Gallië en slechts 11 % uit Zuid-Gallië. Vermits zich hierin 
ongetwijfeld de gekende handelsmonopolies weerspiegelen, kan met voorzichtigheid worden gesteld dat de vicus, die in de 
tweede helft van de eerste eeuw ontstond, pas in de gevorderde tweede eeuw en de eerste helft van de derde eeuw tot 
economische bloei kwam. Het drukke handelsverkeer metde Rijn- en Moezelstreek geldt trouwens voor het ganse 
kustgebied, waar het mondingsgebied van de Schelde een belangrijke rol speelde als draaispil voor de internationale handel,
voornamelijk langs de Rijn (Thoen (red.)1987,79 fig. 41, 80). Mogelijk speelde naast de bloeiende zouthandel ook de
aanwezigheid van het leger een rol in de toename van importgoederen in de tweede helft van de tweede en de eerste helft van
de derde eeuw. Te vermelden is tevens de vondst van een bronzen Mercuriusbeeldje niet ver van de opgravingen van Creus,
aan de overzijde van de Kasteeldreef op perceel B 800 e2 (WVA 2, 1986,3 (Y. Hollevoet)). Mogelijk is het beeldje een
lokaal product. Tot nu toe werden in de kuststreek enkel in Oudenburg afvalproducten van lokale bronsgieters gevonden. 
Volgens H. Thoen staan deze in verband met de aanwezigheid van het Romeins leger (Thoen 1987, 76, 145 nr. 136(H. 
Thoen)).
Twee andere statuetten zijn afkomstig van recente opgravingen van het IAP door Y. Hollevoet tussen 1990 en 1994.

Context 145: Perceel B 800, afvalkuilen

Rond het gebouw bevonden zich 27 afvalkuilen (Creus 1975, 11). Zij waren onregelmatig van vorm. Hun diepte 
varieerde van 1,10 tot 1,8 m onder het huidige oppervlak, waar de paalsporen varieerden van 1 tot 1,5 m en de 
uitbraaksporen van 1,1 tot 1,3 m. De meeste kuilen waren rijk gevuld. De vulling bevatte grijszwarte aarde, humus,
houtskool en veel archaeologica, waaronder 2 terracottastatuetten, scherven, enkele nagels en sleutels in ijzer. Verder
bevatten zij afbraakmateriaal als huttenleem, mortel, dakpan - en frescofragmenten. Tenslotte werden in de vulling ook
veel dierenbeenderen gevonden, samen met resten van huisjesslakken en oester-, mossel- en cardiumschelpen.
Sommige kuilen bevatten brandafval als houtskool en verbrand aardewerk. Bij de opgraving kon niet worden
uitgemaakt of zij tot de houtbouw - of de steenbouwfase horen (Creus 1975, 34).

Soort context: afvalkuilen. Gecorrigeerde datering: 80/150-200 n.C.
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Serie 78. Datering met iconografie: 140/150-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre,
Toulon-sur-Allier of Yzeure: petrografische analyse 26 (78); Allier: chemische analyse 3071 (78) en 3072 (78).

Cat. nr. 27 (78). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: het hoofd en de 
onderzijde vanaf het midden van de onderbenen ontbreken. Hoogte: 11 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. 
Inventarisnummer: 64/Ou/220. Vondstspecificatie: Opgraving 1964, sleuf XIX kuil 6. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Zeer klein spleetvormig luchtgat van 2 mm op 1 mm 
bovenaan tussen het been en het kleed. Gegraveerde navel. Door de slordige afwerking zijn vele details 
onder andere ter hoogte van de hand vervaagd of platgedrukt, zoals de armen en de billen. De binnenholte
is zeer smal tot bijna gesloten ter hoogte van de hals en de onderbenen. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Creus 1975, 11, 30-31 afb. 13; Mertens 1987, 11 Afb. 5.

Serie 540. Datering met iconografie: 80/150-200 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 338 (540). Thema: man met tonnen. Type: staand met patera en tonnen. Bewaringstoestand: 
bewaard vanaf de linkerschouder tot onder de voeten. De rechterschouder en de bovenste helft van de rug
ontbreken. Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 11,2 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. 
Inventarisnummer: 68/Ou/606. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd
voetstuk. Fijne naad. Een rond luchtgat met een diameter van 4 mm achter de linkerpols. Breed open 
binnenholte ter hoogte van de buik. De voorste helft is dikwandig, met een dikte van ca. 1 cm ter hoogte 
van borst en buik. De achterste helft is dunwandig met een dikte van ca. 3,5 mm ter hoogte van de rug. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Creus 1975, 11, 30-31 afb. 14.

Context 146: Opgravingen 1990/1994

Een fragment van een Venusbeeldje is afkomstig uit een kuil met scherven waaronder een geverniste beker met
metaalglans uit de eerste helft van de derde eeuw (info Y. Hollevoet ).

Soort context: kuil. Datering: 200-250 n.C.

Serie 135. Datering met iconografie: 170-200/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: epigrafie 
(coroplast) 3189 (135) en 3190 (135), pigment 3189 (135). De coroplasten Servandus en Lucius worden op verschillende 
locaties in Keulen gesitueerd: ad gantunas novas (Lucius) en ad forum hordiarium (Servandus).

Cat. nr. 832 (135). Thema: Venus. Type: met spiegel. Bewaringstoestand: voetstuk en benen. Schuin 
afgebroken ter hoogte van de benen. De voorzijde van de basis is beschadigd. Samengesteld uit 2 
fragmenten. Hoogte: 7,8 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. Inventarisnummer: Ou/90/VI/8. 
Vondstspecificatie: 1990 sleuf VI kuil 8. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad die aan de linkerkant zeer slordig is 
afgewerkt. Verschoven naad. Basis met ingesneden binnenhoeken en bijgesneden binnenrand. Gegladde 
wanden. De opening van het voetstuk naar het lichaam is onderaan dichtgeslibd. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Oppervlak plaatselijk bleker. Dunne engobe of 
verweringslaag. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, blinkend.

Context 147: Opgravingen 1990/1994, gracht

Een fragment van een nutrix werd gevonden in een grachtvulling met aardewerk uit de eerste helft van de derde eeuw 
(info. Y. Hollevoet).

Soort context: gracht. Datering: 200-250 n.C.

Cat. nr. 833. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: voorzijde van de basis met de voeten en een 
deel van de rechterzijleuning. Hoogte: 5,2 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. Inventarisnummer: 
Ou/91/IV/55D. Vondstspecificatie: 1991 sleuf IV grachtvulling. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat: onderaan is een 
breukvlak zichtbaar van het afdekplaatje. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 
YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Quevaucamps

D. Toilliez maakt in 1848 gewag over een hoofd in terracotta uit de Romeinse periode (Toilliez D., Notice sur les antiquités 
découvertes dans le Hainaut, MSH 22, 1848, 503). Over de identificatie of de bewaarplaats is niets gekend. In de Marais de 
Quevaucamps werden rond 1845 eveneens twee bronzen statuetten gevonden van Mercurius en Mars Ultor (Lesenne 1985,
110-111). Op de plaats Le Pâturage werd de Romeinse weg van Bavay naar Blicquy aangesneden.

Gemeente: Quevaucamps. Fusie: Beloeil. Henegouwen, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: baan Bavay - Blicquy.

onbekend

Context 149: onbekend

Remagne

In 1955 werd te Remagne een grafveld met 169 graven opgegraven door E.H. Bihain en Gravet. De vindplaats is gelegen op 1200
m ten zuidzuidwesten van het centrum van Remagne en op 300 m van de linkeroever van de Ourthe (Fremault 1966, V fig. 1).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Remagne. Fusie: Libramont-Chevigny. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum, grens met de civitas Tungrorum.

Soort site: funerair, Ourthe, civitasgrens.
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Tumuli werden gesignaleerd op de plaatsen Saçouet en Justifet (Corbiau 1978 204-205). In de ruime omgeving van het grote 
grafveld werden twee gelijktijdige, maar kleinere grafvelden opgegraven. Op 2 km ten zuidoosten bevond zich het grafveld van 
Remagne Rondu, waar in 1960 vierentwintig crematiegraven werden opgegraven (Fremault 1966, 55-64, 89). Eén km verder in 
zuidoostelijke richting lag het grafveld van Sainte-Marie-Chevigny Laneuville, waar tussen 1942 en 1943 achttien crematiegraven
werden opgegraven (Fremault 1966, 64-68, 89).
De afmetingen van het grafveld van Remagne doen een vicus in de buurt vermoeden. De tumuli van Remagne en de kleinere 
grafvelden van Remagne Rondu en Sainte-Marie-Chevigny Laneuville, zijn de getuigen van verspreide, kleinere bewoningskernen
of villae in de buurt.

Grafveld

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 50-275 n.C.

In totaal werden 169 crematiegraven gelokaliseerd (Fremault 1966, 2 fig. 2: globaal plan van de graven). In de ontwikkeling
van het grafveld zijn duidelijk drie zones te herkennen die elkaar chronologisch mooi opvolgen (Fremault 1966, 89). De 
graven werden door Y. Fremault gedateerd van het derde kwart van de eerste eeuw tot eind van de tweede of het begin van 
de derde eeuw. De auteur herkende geen zonering in de evolutie van het grafveld. Bovendien moet de datering van sommige
voorwerpen worden herzien. De volgende correctie dient te worden in acht genomen: de sigillatakop Drag. 40, die veelvuldig
voorkomt op het grafveld, wordt door Fremault systematisch te vroeg gedateerd. Het is een vorm die typisch is voor het
einde van de tweede eeuw en de derde eeuw (Vanderhoeven 1984, 31: tweede helft tweede en eerste helft derde eeuw;
Hartley 1969, 245: typisch voor late tweede en derde eeuw). De vorm komt voor in de graven 2, 65, 22, 23, 31, 34, 97, 103,
114, 133, 141, 155, 162, 165; graf 98a: emailfibula RIHA, nr. 1623 en 1624 Type 7.14, tweede helft tweede en eerste helft
derde eeuw; graf 135c: klein slank bekertje met identieke afmetingen als de bekertjes uit een mogelijk votiefdepot uit 
Liberchies, Moulin 1986, 25 (voorkomen in België van eind eerste tot eerste helft vierde eeuw) - Een aantal roodbakkende, 
donker geverfde bekers zijn Trierse producten, vervaardigd in de eerste drie vierden van de derde eeuw: Graf 107 b = 
Symonds 1992, nr. 605, Group 39; Van Vanvinckenroye 1991, nr. 220 (komt in Tongeren voor kort na het midden van de 
derde eeuw); Graf 162 b = Symonds 1992, nr. 603 Group 39; Graf 103 b = Symonds 1992, nr. 602 Group 39 (zonder
deuken)). De oudste kern is gelegen in de oostelijke sector, ten oosten van graf 4. In deze zone zijn de graven goed
dateerbaar van het midden van de eerste eeuw tot het begin van de tweede eeuw. In de loop van de tweede eeuw neemt het
grafveld uitbreiding naar de centrale sector tussen graven 4 en 81. Op het einde van de tweede en de eerste helft van de derde
eeuw kende het grafveld nog een sterke uitbreiding. Uit deze periode dateren de graven in de westelijke sector van het
grafveld. Tezelfdertijd worden nog verschillende graven aangelegd in de noordelijke randzone, en één graf in de oostelijke 
randzone, vlak bij de eerste-eeuwse begravingen. Hieruit blijkt dat het grafveld in zijn lange gebruiksperiode goed 
onderhouden bleef. Alle late graven uit de centrale en oostelijke zone bevinden zich immers aan de rand van de oudere 
begravingen, waar zij zonder oversnijdingen bij aansluiten. Opvallend is dat het aantal begravingen op het einde van de
tweede en in de eerste helft van de derde eeuw zeker niet afneemt in vergelijking met de voorgaande periode. Uit de
dichtheid van de graven in de westelijke sector blijkt geenszins een demografische terugval.

Context 150: Westsector

Boven de graven 118 en 119 werd statuette nr. 269 gevonden. Verdere informatie over deze graven ontbreekt (Fremault
1966, 47). Alle goed dateerbare graven in deze sector horen thuis op het einde van de tweede eeuw en de derde eeuw
(zie sites). Gezien de duidelijke zonering van het grafveld is het verantwoord de statuette op basis van deze gegevens te
dateren in dezelfde periode.

Soort context: verstoord graf. Datering: 190-275 n.C.

Serie 934. Datering met iconografie: 190-275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 269 (934). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met gevulde schoot. Bewaringstoestand: 
volgens Fremault bedraagt de totale hoogte 16 cm. Het oppervlak is vervaagd. Barsten ter hoogte van de 
hals en aan de achterzijde van de basis. Hoogte: 16 cm. Vondstspecificatie: boven graven 118 en 119. 
Productietechniek: vooraan op de basis is een rechthoek gegraveerd, waarvan de bovenste lijn en de twee
zijkanten zichtbaar zijn op de foto. Mogelijk werden binnen de rechthoek verticale rijen met korte groefjes
aangebracht, maar zekerheid hierover kunnen wij alleen bekomen bij een observatie op het beeldje zelf. 
Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Fremault 1966, 76-77 en pl. VII,31: volgens Fremault behoort 
het beeldje tot de collectie van Fourneau St.-Michel te St. Hubert. Door de conservator, F. Tinchi, werd 
ons echter schriftelijk medegedeeld dat het nooit gecatalogeerd werd in de collecties van Fourneau 
St.-Michel. Foto: Fremault 1966.

Rognée

De gemeente Rognée wordt doorkruist door het antieke tracé van de weg Bavay - Trier. Op de plaats Peruwez werd tussen 1887
en 1895, een belangrijke Gallo-Romeinse villa met hypocaust en badgedeelte, gedeeltelijk opgegraven door de Société
Archéologique de Charleroi(DRSPAC, 21, 1897, 1-100 met plan (J. Kaisin): lokalisatie cad. sect. A 99 en A 128). Ongeveer
driehonderd meter ten noorden van de villa, werden in 1894 drie rijke graven ontdekt, die vermoedelijk in direct verband staan
met de villabewoners (Van Doorselaer 1964, 243-244). Volgens de archaeologica kende de villa een bewoningsgeschiedenis in de
eerste drie eeuwen van onze tijdrekening en werd zij verwoest in de tweede helft van de derde eeuw. Op de plaats Les Villées
werd een grafveld opgegraven door de Société archeologique de Namur in 1891 (Knapen-Lescrenier1970, 21-22, 223-225 : grote
begraafplaats gesitueerd in het gehucht Les Villés, gelegen op de grens tussen de gemeenten Rognée en Berzée en door sommige
auteurs gesitueerd te Rognée, volgens andere te Berzée. Volgens de Dictionnaire des Communes: Rognée. In de repertoria wordt 
het grafveld besproken bij de gemeente Berzée en in verband gebracht met de villa Rognée Peruwez., een plaats die eveneens
gesitueerd wordt op de grens van de gemeenten Berzée en Rognée. De villa wordt besproken onder Rognée. De kindergraven 

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Rognée. Fusie: Walcourt. Namen, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: villa met klein grafveld, groot grafveld (van vicus ?), baan Bavay-Trier.
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worden algemeen behandeld onder Rognée..). Er werden ongeveer zevenhonderd incineratiegraven gevonden, van het midden van
de eerste eeuw tot de derde eeuw (Van Doorselaer 1964, 243-244). In 1970 werden Romeinse gebouwensporen ontdekt op 900 m
ten noordwesten van de villa, op korte afstand van de weg Bavay - Trier (Archeologie 1970, 11-12: “à peu de distance de la voie
Bavay - Trèves et non loin des riches tombes d’enfants”. Muurspoor, gevolgd over 45 meter).

Grafveld Peruwez

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 65-75 n.C.

Ongeveer 300 m ten noorden van de villa werd een klein grafveld opgegraven met minstens drie rijke graven en een kuil met
brandresten (Bequet 1895, 78-85). Het eerste graf werd voor 1894 door een amateur ontdekt (Bequet 1895, 80:
“malheureusement, ce fut un amateur qui eut la chance de rencontrer, à 300 mètres au nord des ruines un riche tombeau”).
Dit was de aanleiding voor de Société Archéologique de Namur om in 1894 opgravingen te verrichten op deze plaats. Bij die
gelegenheid werden nog twee rijke crematiegraven opgegraven, die door de opgravers als kindergraven werden
geïnterpreteerd. Vermoedelijk gaat het hier om graven van de villabewoners. In het eerste graf bevonden zich twee zittende
hondjes in terracotta. Het tweede graf bevatte één hondje. Verder werd er een kuil gevonden van 0,9 x 0,6 en met een diepte
van 0,6 m. Deze afmetingen zijn dezelfde als die van het eerste graf. De kuil had een houten bekisting en op de bodem 
bevonden zich grove aardewerkscherven. In de vulling bevonden zich verbrande beenderen die door de opgraver herkend
werden als van een kind, zwarte aarde met houtskool, aardewerkscherven en gesmolten glas. De brandstapel zou zich boven
deze kuil hebben bevonden. Hij werd door Bequet toegeschreven aan het eerste graf. De reden hiervoor is echter niet 
duidelijk.
Alle bestudeerde terra sigillata is Zuid-Gallisch. De stempels uit beide graven zijn: OFMODEST en MODE, toegeschreven
aan MODESTVS uit La Graufesenque uit de periode Claudius-Nero (Oswald stamps, 207-208); ARDAC, afkomstig van
ARDACVS uit La Graufesenque uit de periode Tiberius-Claudius (Oswald stamps, 22); OFLICINI, LICINI en LICINVS
zijn stempels van LICINVS uit La Graufesenque uit de periode Claudius-Nero (Oswald stamps, 163-165); SCOTNS wordt 
toegeschreven aan SCOTNVS uit La Graufesenque uit de periode Tiberius-Vespasianus (Oswald stamps, 284); MVRRAN
en OFMVRRAN zijn stempels toegeschreven aan MVRRANVS uit La Graufesenque uit de periode Claudius-Vespasianus;
CAPITO F is afkomstig van CAPITO of CAPITVS uit Zuid-Gallië uit de periode Claudius-Nero (Oswald stamps, 59). De
vormen zijn Drag. 24, Drag. 25, Ritterling 4A, Drag. 27 en Drag. 18. Rekening houdend met de vormen in terra sigillata, de 
smalle tijdspanne waarbinnen alle stempels voorkomen, het gebronsd en het gewoon aardewerk, het glaswerk en de lichte
slijtage van de bronsmunt van Nero lijkt een datering van de graven in de laat-Neroonse tot vroeg-Flavische periode
aanvaardbaar (Bequet stelde een datering voor in het begin van de 2de eeuw; A. Van Doorselaer dateerde de graven in het 
derde kwart van de eerste eeuw (Van Doorselaer 1964, 243)).

Context 151: Graf 1 met twee hondjes (1894)

Het graf had een oppervlakte van 0,6 x 0,9 m en een diepte van 0,6 m (Bequet 1895, 79-85). Verschillende nagels 
zouden kunnen wijzen op een houten kist. De crematieresten van een kind bevonden zich in een bijna sferische glazen 
urn (eivormige glazen pot met naar onder geslagen rand, Isings 1957, 86-87 Form 67a: Claudius - tweede eeuw; 
Goethert-Polaschek 1977, 240, 352 Form 147a: Nero-Hadrianus). Een kleine zwarte urn bevatte zwarte aarde met 
houtskool en dezelfde beenderresten als in de glazen urn. Het graf bevatte twee statuetten van zittende hondjes nr. 710 
-711. Verder bevonden er zich 5 borden en 12 kommen in terra sigillata, twee kruiken in witbakkende pasta met een
lange hals (Moreau-Maréchal 1980, 143, fig. 28,4 van het grafveld van Arlon Hochgericht), een patera in gebronsd 
aardewerk met steelvormig handvat, 3 kleine gebroken bekers in zwartbakkende pasta, twee kruikhandvatten van 
oinochoë in aardewerk met een ruw gemodelleerd vrouwenhoofd, twee intacte en drie gebroken glazen flesjes met een 
smalle hals (Isings 1957, 42-43 Form 28a; Goethert-Polaschek 1977, 96, 350 Form 69a: Tiberius/Caligula - begin
tweede eeuw) en 5 munten. De stempels op het terra sigillata vaatwerk zijn op de borden OFMODEST (2X), 
ARDACIVA, OFLICINI en SCOTNS en op de kommen ARDAC, MVRRAN, OFMODEST, CAPITOF, LICINI (6X)
en LICINVS (2X). Twee van de munten zijn identificeerbaar. De eerste is een zilveren quinarius geslagen in 33 v.C.
met op de voorzijde IMPERATOR CAESAR en een galei en op de keerzijde DIVI F en een Victoria naar links met een
lange palm, een kroon en een roer. De tweede is een bronsmunt van Nero (54-68). Twee andere bronsmunten zijn
onleesbaar. De republikeinse munt vertoonde sleet door een lange circulatie, de bronsmunt van Nero vertoonde slechts
lichte sleet en was dus niet lang in gebruik. De vroegste terra sigillata stempels gaan minstens terug tot de Claudische 
tijd (zie vindplaats). De patera in gebronsd aardewerk en de oinochoë met gemodelleerd vrouwenhoofd worden vaak
geassocieerd teruggevonden in funeraire contexten uit het begin van de eerste eeuw (Mariën 1980, 71 fig. 17, 448 nr.
17: afkomstig van een crematiegraf uit de rue Alphonse Gravis te Péronnes-les-Binche (Ht.), gedateerd eerste kwart
eerste eeuw, bewaard in het Musée Royal de Mariemont; Trésors archéologiques du Nord de la France. Gallo-Romains
et Mérovingiens. Musées des Beaux-Arts de Valenciennes, 1997, 86 nrs. 96-97: patera en oinochoë van de necropool 
Faches de Bayette te Bavay (F, Nord), datering begin eerste eeuw, bewaard in het Musée des Beaux-Arts de
Valenciennes). Zij vormen een servies voor plengoffers. De types zijn gebaseerd op metalen voorbeelden.

Datering: -33/65-75 n.C.

Serie 715. Datering met iconografie: (?)50-75/100 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Alllier: chemische analyse 714
(715).

Cat. nr. 710 (715). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
volledig. Vooral aan de linkerkant een gevlekt oppervlak. Beschadigd op de rechterkant van de kop. De 
breedte ter hoogte van de billen bedraagt 3,1 cm. Hoogte bij horizontale standplaat: 7,8 cm. Lengte 
Maximaal: 9,3 cm. Bewaarplaats: Namur MA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Apart gevormde, omhoogkrullende, 
doorboorde staart. Uitpuilende ogen met radiale stralen vanuit de diep gegraveerde pupil. De achterpoten 
zijn uitgewerkt op de voetplaat. Voorpoten met gegraveerde tenen en lange groef. Uitgesculpteerde oren. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Bequet 1895, 81; Dheedene 1959, 133 nr. 672; Mariën 1980, 142 fig. 68 
links.
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Cat. nr. 711 (715). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
bijna volledig bewaard. Alleen de lusvormige staart is afgebroken. Samengesteld uit een 6-tal fragmenten.
De breedte ter hoogte van de billen bedraagt 3 cm. Hoogte bij horizontale standplaat: 7,8 cm. Lengte 
Maximaal: 9 cm. Bewaarplaats: Namur MA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Apart gevormde, omhoogkrullende, 
doorboorde staart. Uitpuilende ogen met radiale stralen vanuit de diep gegraveerde pupil. Uitgestoken 
neusgaten. De oren zijn geïntegreerd in de maldelen van de voorzijde en de keerzijde. Achterpoten zijn 
uitgewerkt op de voetplaat. Voorpoten met gegraveerde tenen en lange groef. Uitgesculpteerde oren. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Bequet 1895, 81 en Pl. ?; Dheedene 1959, 133 nr. 673; Mariën 1980, 
142, fig. 68 rechts.

Context 152: Graf 2 (1894)

De afmetingen van dit graf zijn niet gekend. Crematieresten van een kind bevonden zich in een gebroken zwarte urn 
(Bequet 1895, 79-85). Verder bevatte het graf een statuette van een hond (nr. 712), vier borden in terra sigillata met de 
stempels MODE (2X) en OFLICINI en 2 kommen met de stempel OFMVRRAN, vier kleine gebroken bekers, één
intact en twee gebroken glazen flesjes (kogelvormige balsamaria, Isings 1957, 22-23: Form 6: eerste eeuw v.C.-eerste
eeuw n.C. Op het einde van de eerst eeuw n.C. domineert het blauwgroen glas over het gekleurd; Goethert-Polaschek 
1977, 106, 350 Form 70a: Tiberius-Trajanus) en twee munten. De eerste munt is een zilveren anderhalve sestertius
geslagen rond 89 v.C. met aan de voorzijde een gelauwerd hoofd naar rechts en op de keerzijde Roma en een Victoria.
Een tweede gelijkaardige munt is onleesbaar. De stempels op de terra sigillata zijn afkomstig van de pottenbakkers 
MODESTVS, LICINVS en MVRRANVS, die eveneens voorkomen in graf 1. De stempels gaan minstens terug tot de 
Claudische tijd (zie vindplaats). Beide graven kunnen als gelijktijdig worden beschouwd. Voor de beschrijving van de 
sigillata: zie vindplaats.

Datering: -89/65-75 n.C.

Serie 716. Datering met iconografie: (?)50-75/100 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Autun: maldeel 4555 (716).

Cat. nr. 712 (716). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
de rechterpoot en de onderzijde van de linkerpoot ontbreken. Samengesteld uit 7 fragmenten. De breedte 
ter hoogte van de billen bedraagt 4,4 cm. Hoogte bij horizontale standplaat: 11,5 cm. Breedte van de 
voetplaat: 5,4 cm. Lengte Maximaal: 12,7 cm. Bewaarplaats: Namur MA. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Apart
gevormde omhoogkrullende doorboorde staart. Uitpuilende ogen met centrale pupil. De achterpoten 
uitgewerkt op de voetplaat. Voorpoten met gegraveerde tenen en lange groef. Uitgesculpteerde oren. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard
(Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Bequet 1895, 81 en Pl.; Dheedene 1959, 133, nr. 674.

Ronse of aangrenzende gemeente

Edouard Joly schreef in zijn verslag aan het college van burgemeester en schepenen van Ronse in 1850 over het belang van zijn
verzameling die hij in de loop van 25 jaar tot stand had gebracht met vondsten uit de omgeving: “Celle de M. Edouard Joly, 
formée dans l’espace des vingt cinq dernières années, se distingue par son caractère essentiellement local; car elle se compose 
uniquement d’objets recueillis sur le territoire de Renaix et sur celui des communes environnantes, et sous ce rapport, elle présente
le plus vif intérêt”. Uit de Gallo-Romeinse periode citeert hij o.m. statuetten in brons en terracotta: “Des figurines ou statuettes en
bronze et en terre cuite, représentant des divinités” (Joly 1850, 130, 132 en 145 nt.22). In voetnoot vermeldt Joly 19 gemeentes 
waar hij tot dan toe Gallo-Romeinse sporen gevonden had: “Renaix (Ronse, O-Vl), Marke-Kerkhem (Maarke-Kerkem, fusie 
Maarkedal, O-Vl), Etichove (Etikhove, fusie Maarkedal, O-Vl), Escornaix (Schorisse, fusie Maarkedal, O-Vl), Ellezelles (H), St.
Sauveur (fusie Frasnes-lez-Avaing, H), Hamaide (Lahamaide, fusie Ellezelles, H), Frasnes-Buisssenal (Frasnes-lez-Avaing, H), 
Dergneau (fusie Frasnes-lez-Avaing, H), Ainières (Arc-Ainières, fusie Frasnes-lez-Avaing, H), Arcq (Arc-Ainières, fusie
Frasnes-lez-Avaing, H), Russeignies (fusie Mont-de-l’Enclus, H), Quaremont (Kwaremont, fusie Kluisbergen O-Vl.), Anseroeul
(fusie Mont-de-l’Enclus, H), Nukerke (fusie Maarkedal, O-Vl), Opbrakel (fusie Brakel, O-Vl), Flobecq (H), Melden (fusie 
Oudenaarde, O-Vl) en Volkeghem (Volkegem, fusie Oudenaarde, O-Vl)”. De precieze vindplaats en de bewaarplaats van de
beeldjes is onbekend. E. Joly schonk aan het museum van Mons de statuetten nrs. 741 en 743. Eén van beide is afkomstig van het
grafveld van Ellezelles. Het andere is afkomstig uit Ronse of één van de andere geciteerde gemeenten.

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Ronse of aangrenzende gemeente. Oost-Vlaanderen of Henegouwen, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

onbekend

Context 153: onbekend

Serie 896. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 743 (896). Thema: duif. Type: kop naar voor. Bewaringstoestand: een deel van het voetstuk en de
staart zijn afgebroken. Dikte 4 cm. Lengte Maximaal: 10 cm. Bewaarplaats: Mons MC. 
Inventarisnummer: MCM 1518-R1212. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde: de
naad loopt over de rug en de buik. Apart gevormd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in 
reliëf. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: zacht (Mohs 
1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 201 nr. 1040.

240



Rumst Molenveld

De site Rumst Molenveld is gelegen op een zandige verhevenheid bij de samenvloeiing van de Rupel en de Dijle (BCRAA 
1877,145 (C. Van Dessel): Het Molenveld is gelegen tussen het dorp van Rumst, de Rupel en de steenbakkerijen; AAL 26-27, 
1987-1988, 29 en fig. 1 en 2 (W. Sevenants en J. Van Heesch). Het oefende in vele perioden een aantrekkingskracht uit op de
mens. Bij opgravingen van de Archeologische Vereniging Oud Mechelen tussen 1987 en 1989, kwamen sporen aan het licht uit 
het laat-Neolithicum, de vroege en midden-ijzertijd en de Romeinse periode (Sevenants 1987; Sevenants 1988). Er werd geen 
continuïteit vastgesteld van de ijzertijd naar de Romeinse periode.
De plaats was reeds in de vorige eeuw gekend om zijn uitzonderlijke vondsten (Bauwens-Lesenne 1965: bibliografie voor 1965).
De meest opmerkelijke is ongetwijfeld het kleine bronsdepot met de bronzen votiefhand van Zabazius, gevonden bij kleiwinning
op het Molenveld in 1823 (BCRAA 1877,146-147 (C. Van Dessel); De Loë 1937, 305 fig. 122: symbool van de Phrygische 
Jupiter-Zabaziuscultus). Te Rumst wordt tevens een tweede-eeuwse statio van de Classis Germanica Pia Fidelis gesitueerd, die
haar thuisbasis had in Keulen, en verschillende stationes te Neuss, Xanten, Arentsburg, Katwijk, en Rumst. De hypothese steunt
op de vondst van een dakpan met stempel C(lassis)G(ermanica)P(ia)F(idelis), gevonden bij de opgravingen van C. Van Dessel op
het Molenveld in 1873 (BCRAA 1877,161-162 (C. Van Dessel); De Loë 1937, 306; De Laet 1943 (Assche), 41 nt. 36; CIL XIII, 
6, 12567). De bases van Rumst aan de Rupel en van Rijmenam aan de Dijle, werden volgens H. Thoen opgericht als antwoord op
de Chaucische plundertochten vanuit de kuststreek van 172 tot 174 n.C. (Van Roeyen 1996, 63(H. Thoen )).
Verschillende beperkte opgravingscampagnes grepen achtereenvolgens plaats op het Molenveld in 1863 door E. De Meester, in 
1873 door C. Van Dessel, in 1930 door de opgravingsdienst van het museum Brussel KMKG en tussen 1987 en 1989 door de
Archeologische Vereniging Oud Mechelen. Onze kennis van de grondsporen en de chronologie steunt op deze laatste campagne.
In de omgeving van de site, kwamen de wegen samen vanuit Asse, Elewijt en Kontich (Bauwens-Lesenne 1965, 154: sporen van
de weg van Asse naar het noorden (richting Kontich) op de plaats Tuburs Hoek). De Romeinse aanwezigheid wordt op basis van
de terra sigillata gedateerd van de Flavische periode tot de tweede helft van de derde eeuw (Sevenants 1988); zie ook de oudere
muntvondsten van Hadrianus tot Postumus in Bauwens-Lesenne 1965, 154; zie ook fragment van Trierse spreukbeker in Künzl 
1997, 129, 209 RUM 1: algemene datering van de spreukbekerkeramiek tussen 255 en 355 n. Chr)). De nederzetting kende
vermoedelijk twee bewoningsfasen (zie vindplaatsen).
De kleinschaligheid van de tot nu toe gevoerde opgravingen, heeft tot gevolg dat onze kennis van eventueel artisanaat op de
nederzetting bepekt is. Grote hoeveelheden ijzerslakken, gevonden bij de campagne van 1873, kunnen afkomstig zijn van 
ijzerbewerking, hoewel in de omgeving geen grondstof kon ontgonnen worden (BCRAA 1877,164 (C. Van Dessel).
Op 300 m ten noorden van de nederzetting lag een grafveld Rumst Kattenberg, langs de antieke weg die de verlenging vormt van
de weg Asse-Rumst. Dit grafveld werd gedateerd van het begin tot het derde kwart van de derde eeuw (Van Doorselaer 1964, 6).
Ook op de nederzetting Rumst Molenveld werd in 1863 een brandgraf gevonden. Het kon niet worden gedateerd (Van Doorselaer
1964, 6).

Centraal-Gallische exemplaren: 66,7 %     Oost-Gallische exemplaren: 33,3 %

Gemeente: Rumst. Fusie: Rumst. Antwerpen, B.
Civitas: civitas Tungrorum, grens met civitas Nerviorum.

Soort site: vicus, strategisch, samenvloeiing van Rupel en Dijle, statio CGPF, kruispunt van wegen vanuit Asse, Elewijt en 
Kontich. Datering: 70 - 275 n.C.

Perceel D 31u

Soort vindplaats: vicus, metaalbewerking, muntgieten, defensie. Datering: 70-275 n.C.

Van 1987 tot 1989 voerde de Archeologische Vereniging Oud Mechelen o.l.v. W. Sevenants een noodopgraving uit op een
bedreigd perceel D 31u. Uit de Romeinse periode werden twee rechthoekige gebouwen uit de tweede eeuw opgegraven. De
gebouwen met een oppervlakte van 5 op 3,5 m, hadden een gelijkaardig grondplan met 6 rechthoekige funderingskuilen en 
een bijbehorende kelder, waarvan er één werd opgegraven (HKKOLKM 91, 1987, 235-236 (W. Sevenants); HKKOLKM 
Mechelen, 92, 1988, 340 (W. Sevenants)). In de nabijheid bevond zich een gelijktijdige waterput. Brandsporen uit één van de
gebouwen wijzen erop dat het door brand vernield werd, vermoedelijk op het einde van de tweede eeuw.
Bij de daaropvolgende fase hoort een geïsoleerde kelder, opgevuld met voorwerpen uit de eerste helft van de derde eeuw. Uit
dezelfde periode dateren de sporen van een defensiesysteem met een wal en gracht (HKKOLKM 91, 1987, 235: spitsgracht
met noordoost-zuidwestoriëntering, een breedte van drie meter en een diepte van 1,5 m, aanvankelijk in de eerste eeuw 
gedateerd (W. Sevenants); AAL 26-27, 1987-1988, 29 nt. 1: gedateerd tussen het einde van de tweede en eerste helft van de
derde eeuw (W. Sevenants)). De kelder werd door brand vernield in de tweede helft van de derde eeuw, waarna het terrein 
genivelleerd werd. Er werden geen sporen gevonden van latere bewoning.
Het is duidelijk dat de opgraving in een artisanale zone plaatsvond (HKKOLKM, 92, 1988, 340 (W. Sevenants); AAL 26-27,
1987-1988, 29-30 (W. Sevenants)). Naast sporen van lood- ijzer- en bronsbewerking, werd ook een pottenbakkersoven
teruggevonden. In de vulling van de derde-eeuwse kelder bevonden zich 16 muntmallen van denarii van Septimius Severus
(193-211), Severus Alexander (222-235) en Maximinus Thrax (235-238), die vermoedelijk rond het midden van de derde 
eeuw gegoten werden om te voldoen aan de vraag naar wisselmunt (AAL 26-27, 1987-1988, 30-39 (J. Van Heesch).
Verschillende afvalkuilen uit de Romeinse periode werden geborgen. In één van de kuilen werd een fragment van een
gebeeldhouwde pijnappel gevonden, mogelijk een fragment van een grafpijler (Hand. KKOLK Mechelen 91, 1987, 236 (W.
Sevenants)). In twee andere kuilen werden fragmenten van terracottastatuetten gevonden. Het voorkomen van voorwerpen
uit de eerste helft van de derde eeuw, duidt erop dat de kuilen aangelegd werden in de laatste fase van de nederzetting.

Context 154: Afvalkuil 1987

Eén afvalkuil opgegraven in 1987 bevatte 3 fragmenten van verschillende terracottabeeldjes, waarvan nr. 781 en 1136
geïdentificeerd konden worden (Informatie W. Sevenants). De kuil bevatte verder terra sigillata, en geverfd aardewerk
naast ruwwandig aardewerk, glaswerk, keien, leisteenfragmenten, pleisterfragmenten, spijkers, veel houtskool en
beenderen. Op basis van de sigillata die voornamelijk uit Oost-Gallië afkomstig is, dateert Sevenants de inhoud tussen 
het einde van de eerste eeuw en de eerste helft van de derde eeuw.

Datering: 90-250 n.C.
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Cat. nr. 781. Thema: paard. Bewaringstoestand: achterste deel van de linkerflank van een paard met een 
stukje van de staart. Lengte Maximaal: 3,4 cm. Bewaarplaats: Mechelen AM. Inventarisnummer: 87 Ru 
169.39. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1136. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: fragment van het midden van de voorzijde met de 
mantelrand, en eronder de plooien rond de knie. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Mechelen AM. 
Inventarisnummer: 87 Ru 135.66. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Context 155: Afvalkuil 1988

Een tweede afvalkuil opgegraven in 1988 bevatte naast de statuette nr. 777, voornamelijk Oost-Gallische terra sigillata,
ruwwandig en gladwandig aardewerk, geverfd aardewerk, bronzen lederbeslag en een as van Faustina Maior
(Informatie W. Sevenants; HKKOLKM, 92, 1988, 340 (W. Sevenants)). Op basis van de terra sigillata dateert
Sevenants de inhoud in de tweede eeuw en de eerste helft van de derde eeuw.

Datering: 100-250 n.C.

Cat. nr. 777. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: voetstuk met twee voeten en de helft van de 
onderbenen. Hoogte: 5,1 cm. Bewaarplaats: Mechelen AM. Inventarisnummer: 88 Ru 27.159. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: glad, mat.

Saint-Mard

De nederzetting is gelegen in een vruchtbare alluviale zone op het snijpunt van de valleien van de Vire en de Ton (Mathieu 1981,
361 Pl. XIV). Deze ligging garandeerde een natuurlijke verbinding met Arlon via de vallei van de Ton, en met de Maasvallei en 
de Titelberg via de vallei van de Vire. De Romeinse vicus besloeg naar schatting een oppervlakte van veertig tot vijftig hectare
(Mathieu 1981, 339-340; Lambert 1987, 90 fig. 4: plan; Lambert 1987, 87-92, 98 (S. Mathieu); Cahen-Delhaye et al. 1994, 14-15
(C. Massart en A. Cahen-Delhaye):algemeen plan van de vicus; Petit en Mangin 1994, 260-261 met plan(C. Massart en A.
Cahen)). De natuurlijke geografische omstandigheden delen de vicus op in drie zones. De noordelijke zone op het plateau van
Majeroux wordt in het zuiden begrensd door de vallei van de Ton. De centrale zone bevindt zich in het gehucht Vieux-Virton, 
tussen het plateau van Majeroux en de noordelijke oever van de Vire. De zuidelijke zone is gelegen aan de linkeroever van de 
Vire. De ganse vicus werd doorsneden door een vrijwel noordzuid verlopende verkeersas, die vermoedelijk in verbinding stond 
met de baan Reims-Trier.
In de tweede helft van de eerste eeuw werd in de centrale zone Vieux-Virton een thermencomplex aangelegd op een plaats die 
voordien reeds bewoond was (Lambert 1987, 92(S. Mathieu);Lambert 1987, 102-103(P. Defosse en S. Mathieu)). Het gebouw 
bleef in gebruik tot de invallen van 275/276, waarna het door brand werd vernield. De plaats werd opnieuw bewoond in het begin
van de vierde eeuw. Verder vond men stenen gebouwen langs een drie meter brede weg in de richting van het plateau en kon men
een wooneenheid lokaliseren rond de oude kerk van St. Martin. Onder de funderingen van deze kerk bevinden zich de resten van 
een groot gebouw dat volgens het grondplan als tempel kan worden geïdentificeerd (Lambert 1987, 98 fig. 15(S. Mathieu)). In de
tweede helft van de tweede eeuw, of de eerste helft van de derde eeuw, werd de aanwezigheid vastgesteld van leden van de 
keizerlijke familie (Cahen-Delhaye et al. 1994, 68 fig. 65,1(M.-Th. Raepsaet-Charlier): een potscherf met graffiti uit sector C van
Majeroux, met een graffiti ante cocturam [ ]NS AVG LI[B] of [ ]ns Aug(usti) Li[b(ertus)] wat duidt op de aanwezigheid van 
leden van de familia Caesaris in de tweede helft van de tweede of eerste helft van de derde eeuw (volgens de vorm en de 
eigenschappen van het graffiti). De reden hiervoor kan zowel privé zijn als administratief.
Het artisanale gedeelte van de nederzetting ontwikkelde zich ten noorden van het centrum op het plateau van Majeroux. Het 
toponiem is afgeleid van het Latijnse Maceriae, wat duidt op de muurresten die hier overgebleven zijn uit de Romeinse periode 
(Mathieu 1981). Uit oude en recente vondsten blijkt het belang van dit deel van de vicus. Zo werden belangrijke vondsten verricht
in de negentiende eeuw door ir. Guiot, voor en tijdens de aanleg van de weg Saint-Mard-Montmédy in de jaren ‘40, en bij de 
aanleg van de spoorlijn naar Athus in 1878-1879 (Mathieu 1981, 334-337). Bij het recent onderzoek werden vier sectoren 
onderzocht (Lambert 1987, 88 fig. 2: kadasterplan met aanduiding van de verschillende opgegraven sectoren;Cahen-Delhaye et al.
1994, 15 fig. 1(C. Massart en A. Cahen-Delhaye)). De eerste systematische opgravingen werden verricht door de NDO tussen
1961 en 1969 en tussen 1979 en 1985. Belangrijk is daarnaast het onderzoek van enkele lokale bewoners in privétuinen. Vooral 
het recent onderzoek toonde aan dat de zone een artisanaal karakter heeft. Naast 3 pottenbakkersovens en twee kalkovens, werden
sporen gevonden van ijzer- en bronsverwerking, muntgieten en beenbewerking. De oude vondsten op het plateau geven echter een
totaal ander beeld. Uit het overzicht van de voorwerpen uit Saint-Mard die in verband staan met de cultus, blijkt een
ondubbelzinnige relatie tussen de cultus en het plateau van Majeroux, met inbegrip van de plaats La Pièce Margot, die door 
opgravingen als een uitgesproken artisanale zone werd herkend. De verbondenheid van artisanaat en cultus blijkt ook duidelijk uit

Centraal-Gallische exemplaren: 28 %     Oost-Gallische exemplaren: 48 %
Centraal-Gallische series: 37,5 %                 Oost-Gallische series: 62,5 %

Gemeente: Saint-Mard . Fusie: Virton. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: vicus, samenvloeiing van Vir en Ton, leden van de familia Caesaris, thermen, tempel, artisanaat. Datering: 0-275/410 
n.C.
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de spreiding van de steensculptuur.
De zuidelijke zone van de nederzetting, gelegen op de linkeroever van de Vire, werd tot nu toe niet systematisch onderzocht
(Cahen-Delhaye et al. 1994, 14(C. Massart en A. Cahen-Delhaye)). De begraafplaats langs de chemin d’Harnoncourt, gekend
onder de naam Champ Hayat markeert de zuidrand van de vicus. De vroege datering van de graven, duidt erop dat de nederzetting
in de tweede helft van de eerste eeuw reeds tot volle ontwikkeling was gekomen op beide oevers van de Vire en de Ton. Enkele 
laat-Romeinse graven waren gelegen aan de noordrand van de vicus op het plateau van Majeroux (Mathieu 1981, 339). Slechts
sporadisch werden sporen van menselijke aanwezigheid aangetroffen uit de vierde eeuw.
Algemeen werd een teloorgang van de vicus vastgesteld rond het midden van de derde eeuw, gevolgd door vernielingen die 
gepaard gingen met brand en het verbergen van muntschatten (Petit en Mangin 1994, 261(C. Massart en A. Cahen-Delhaye)).
Het ontstaan van de vicus klimt in de kernzone van de vicus op tot het begin van de eerste eeuw n.C. (Lambert 1987, 101(P. 
Defosse en S. Mathieu): de zone van de thermen was reeds bewoond in de eerste helft van de eerste eeuw; Raepsaet 1977-78: een
bord Haltern servies II, dat gedateerd wordt in het eerste decennium van onze tijdrekening en dat ook voorkwam in Tongeren, 
Velzeke, Namur en Liberchies, werd gevonden bij de opgraving van de thermen). In de loop van de tweede helft van de eerste
eeuw waren zowel de centrale als de zuidelijke sector ingenomen en bevond zich in de centrale sector een publiek
thermengebouw. Een onderbreking in de bewoning op het einde van de tweede of begin van de derde eeuw, werd met zekerheid
vastgesteld in de sectoren A en vooral C van het plateau van Majeroux. In de loop van de tweede helft van de derde eeuw, wordt
de vicus geheel verwoest door brand. Argumenten voor herbewoning in de vierde eeuw, werden gevonden bij het onderzoek van
de thermen en via enkele laat-Romeinse graven op het plateau van Majeroux. De omvang lijkt eerder gering. Uit de studie van de
tot nu toe gepubliceerde versierde terra sigillata worden de voornaamst argumenten geput voor de chronologische evolutie van de
site (Raepsaet-Clausse 1977-78; Vanderhoeven 1987, 39-41). Constant voor de hele vicus is het geringe aandeel van de
Centraal-Gallische producten en het overwicht van de Oost-Gallische ateliers, voornamelijk de Argonnegroep. Het aandeel van de
Zuid-Gallische terra sigillata is zoals verwacht het grootst in Vieux-Virton. Het verschillend aandeel per sector op het plateau van 
Majeroux schetst hoe de bewoning zich vanuit Vieux-Virton uitbreidde. Het is duidelijk dat op het plateau de bewoning in sector
B, zich vroeger ontwikkelde dan in de sectoren A en C. In de zuidoostelijke artisanale zone B, die in het verlengde lag van de 
hoofdstraat vanuit Vieux-Virton is de Zuid-Gallische sigillata duidelijk beter vertegenwoordigd dan in de zones ten westen en ten
noorden. Een aantal van de scherven uit sector B, zijn goed gedateerd in de Claudische periode (Raepsaet-Clausse 1977-78,
28-35). Men kan daarom stellen dat de uitbreiding van de nederzetting in de richting van het plateau reeds vroeg een aanvang nam
rond het midden van de eerste eeuw. Volgens Vanderhoeven is de grootste import op het plateau te situeren in de tweede helft van
de tweede eeuw en bleef de bevoorrading voortduren in de eerste helft van de derde eeuw (Vanderhoeven 1987, 38). De opvatting
van S. Mathieu, waarbij het plateau van Majeroux pas ingenomen wordt vanaf het einde van de eerste eeuw en verlaten werd in 
het begin van de derde eeuw is daarom niet van toepassing voor het hele areaal van het plateau (Lambert 1987, 92, 93(S.
Mathieu)).
Vanuit de studie van de sigillata lijkt de economie beheerst door de monopoliserende positie van de ateliers van de Argonnegroep
tegenover Centraal-Gallië, dat bijna geen toegang kreeg tot de vicus en zelfs tegenover het nabijgelegen Trier dat in vergelijking
met het aandeel van Argonne, eveneens sterk in de minderheid is (Raepsaet-Clausse 1977-78, 88-99; Vanderhoeven 1987, 39-41).
Hierin weerspiegelt zich volgens Vanderhoeven geen concurrentieslag, maar eerder een marktverdeling (Vanderhoeven 1987, 41).
De belangrijke import van de Argonnegroep is kenmerkend voor vele sites in de nabijheid van de Maas. De versierde terra
sigillata geeft echter een onvolledige en eenzijdige benadering. Dit blijkt uit de studie van de stempels op onversierde sigillata,
waaruit een groter belang van Rheinzabern naar voor treedt dan voor de versierde stukken het geval is (Vanderhoeven 1987, 41).
De lokale aardewerkproductie uit de tweede helft van de eerste eeuw kan vergeleken worden met gangbare vormen uit het 
Rijnland, meer bepaald Keulen en uit het noordoosten van Frankrijk (Cahen-Delhaye et al. 1994, 70, 87(C. Massart en A.
Cahen-Delhaye).

grafveld Champ Hayat

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 50-100 n.C.

De begraafplaats Champ Hayat strekt zich uit langs de chemin d’Harnoncourt tot aan de Place G. Lorand. In verschillende 
perioden werden hier incineratiegraven gevonden (Mathieu 1981, 334, 339 en PL. XIII fig. 1). Een eerste maal in 1825 
stootte men op een veertigtal graven. In 1863 vond men bij het bouwen van de nieuwe kerk van Saint-Mard eveneens 
"meerdere" graven. Tenslotte werden in 1912 door baron De Loë een 30-tal graven gevonden. Bij twee van deze 
gelegenheden werden terracottastatuetten gevonden, een eerste maal in 1863 en een tweede maal in 1912. 
De best gedocumenteerde opgraving is die uit 1912, gesitueerd op ongeveer 250 m ten westen van de nieuwe kerk, op een
bouwperceel van R. Noël op de plaats Champ Hayat, langs de chemin d’Harnoncourt. De Loë trof er een twintigtal 
verstoorde en tien intacte graven aan. De voorwerpen bevinden zich in de KMKG te Brussel, maar werden niet gepubliceerd
(Dubois 1970, 63-67: geeft een opsomming van de voorwerpen per graf naar de archieven van de KMKG Brussel). De
bijzettingen bevonden zich ofwel in volle grond, ofwel in loculi, gevormd door op hun kant geplaatste dakpannen. Men vond
ook fragmenten van een soort kist in witte steen. De graven zijn algemeen te situeren in de tweede helft van de eerste eeuw
(Van Doorselaer 1964, 192, 193: tweede helft eerste eeuw).

Context 164: Graf 1863 Place G. Lorand

In 1863 werd door de heer Cl. Maus bij de bouw van de nieuwe kerk van Saint-Mard op de Place G. Lorand een rijk 
graf gevonden, waarin zich drie terracottastatuetten bevonden in een stenen kist (Van Bastelaer 1876, 239-240). De drie
beeldjes werden door de heer G. Maus samen met andere statuetten in 1947 aan het museum Arlon ML geschonken. Zij
werden lange tijd foutief toegeschreven aan de werken aan de spoorlijn van Saint-Mard naar Athus in 1878 en 1879 (zie
collectie Maus). Mogelijk zijn nog andere beeldjes uit deze collectie afkomstig van dit grafveld. Volgens Goffinet was
er sprake van meerdere graven (AIALx 5, 1867, 43 (A. Goffinet)).
Van Bastelaer beschrijft het graf in 1876 op basis van zijn correspondentie met de heer Maus zelf. Zijn bronnen zijn dus
uit de eerste hand: “La Pièce la plus remarquable de la tombe est, à notre avis, le tombeau lui-même, fait d’un seul bloc
de pierre équarrie et creusée en bac, à angles arrondis. Le bac mesure à l’extérieur 75 cm sur 85; il a 40 cm de hauteur;
le parois et le couvercle qui le recouvrait ont 15 cm d’épaisseur. Dans le coffret se trouvaient quelques bronzes romains
frustes; quelques assiettes ou plateaux de terres; quelques urnes dont une petite d’un travail remarquable et à parois 

Datering: 50-100 n.C.
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aussi minces que du papier à dessiner; deux oiseaux en matière blanche comme la craie durcie; un vase simulé en même
matière, ayant la forme d’un bouc accroupi et portant le goulot entre les oreilles et les cornes, ce goulot est évidé à la
profondeur de 4 mm seulement; un dé à jouer de 2 cm de côté.” (Van Bastelaer 1876, 239-240 nt. 1 en Pl. 8,3 rechts).
Hoewel de beschrijvingen vaag blijven lijkt de opsomming van de grafinhoud volledig. De drie beeldjes konden 
worden teruggevonden bij de voorwerpen uit de collectie Maus, bewaard in het museum Arlon ML. Eén van de vogels
werd door Van Bastelaer getekend en komt perfect overeen met nr. 748. Ook het liggend dier cat. nr. 1099 beantwoordt
volledig aan de beschrijvingen van van Bastelaer. Vermits de verzameling Maus slechts twee vogelstatuetten telt, moet
de tweede beantwoorden aan nr. 739 (zie collectie Maus).

Serie 877. Datering met iconografie: 50 -100 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 739 (877). Thema: kip. Type: staand. Bewaringstoestand: volledig bewaard. Plaatselijk licht 
gereduceerd oppervlak, vermoedelijk door verbranding. Hoogte: 7 cm. Breedte: 7,75 cm. Bewaarplaats: 
Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 17 . Verzameling: G. Maus, Rolley. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk met aanduiding van
de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 
YR 8/1), plaatselijk grijzer. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Van 
Bastelaer 1876, 239-240 noot1: de vogel wordt vernoemd bij de beschrijving van het graf; Dheedene 1959,
93 nr. 505: foutief vermeld als “toevalsvondst uit 1850”; Seret 1962 (Majerou), 28, 31 fig. 36: “collection
Maus” ; Dubois 1970, 51 nr. 26: door Dubois in 1938 vermeld als “coq” behorend tot de collectie Maus;
Mariën 1980, 143, fig. 69 midden: verkeerde vindplaats “Majeroux”; Inventaris Arlon MAL: foutieve 
herkomst “Majeroux”; Lambert 1990, 103 fig. 228.

Serie 911. Datering met iconografie: 50 -100 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 748 (911). Thema: vogel met kuif en liggende ronde staart. Type: staand. Bewaringstoestand: 
volledig bewaard. Gereduceerde staart, mogelijk verbrand engobe. Breedte: 11,7 cm. Lengte Maximaal: 
12,5 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 16 . Verzameling: G. Maus, Rolley. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met 
aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog. Steentje ingesloten aan de binnenzijde (zie 
Dheedene). Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Sporen 
van donkerbruine beschildering aan de linkerzijde en bovenzijde van de staart. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Van Bastelaer 1876, 239-240 noot1 en pl. 8,3 rechts: 
geïdentificeerd als “colombe à houppe” of duif met kuif o.w.v. de voor een duif karakteristieke bek, oog 
en houding; Dheedene 1959, 93 nr. 506; Seret 1962 (Majerou), 28, 31 fig. 37: “collection Maus” ; Dubois
1970, 51 nr. 26: door Dubois in 1938 vermeld als “coq” , behorend tot de collectie Maus; BIALx 52, 1976,
25 fig. 15 (J. Moreau-Marechal); Mariën 1980, 143, fig. 69 rechts: verkeerde vindplaats “Majeroux”; 
Inventaris Arlon MAL: foutieve herkomst “Majeroux”; Lambert 1990, 103 fig. 228.

Cat. nr. 1099. Malgevormd unguentarium. Bewaringstoestand: alleen de bovenste helft van het linkeroor 
ontbreekt. Op het oppervlak verweerde sporen van een engobe, mogelijk glazuur. Hoogte: 10,1 cm. 
Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: gegraveerde ogen. Diep uitgestoken neusgaten en pupillen.
Het handvat is appart bevestigd. De vaashals is slechts 4 mm diep uitgehold (volgens Van Bastelaer). 
Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2 tot 5 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Van Bastelaer 1876, 239-240, noot1; Seret 1962 (Majerou), 29, 31 fig. 47: “collection Maus”
; Dubois 1970, 51 nr. 25: door Dubois in 1938 vermeld als “cerf couché” uit de collectie Maus; Mariën 
1980, 143, fig. 69 links: vermeldt foutieve vindplaats “Majeroux”; Lambert 1990, 103 fig. 228.

Context 165: Opgraving 1912. Graf 8

Terracottaduif nr. 749 werd gevonden in graf 8 (Dubois 1970, 63-67: Tombe VIII zoals vermeld in de archieven van de
KMKG te Brussel, nr. 1951). Het graf bevatte verder een grote olla in donkergrijze pasta, fragmenten van verbrande 
beenderen, ijzeren nagels, een kruik in rode aarde, een kleine vaas in grijze pasta waarvan de buik versierd is met een 
kartelrand, een schaal in grijze pasta en een bronzen fibula.

Soort context: graf. Datering: 50-100 n.C.

Serie 981. Datering met iconografie: 50 -100 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 749 (981). Thema: duif. Type: kop naar rechts. Bewaringstoestand: volledig bewaard zonder het 
voetstuk. Lengte Maximaal: 9,9 cm. Bewaarplaats: Brussel KMKG. Inventarisnummer: B 1951. 
Productietechniek: Twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. De naad loopt niet over de rug, maar over 
de zijkanten. Zo snijdt hij ter hoogte van het zijdelings gekeerde hoofd de bek precies in twee. Twee 
gaatjes van ca. 3,5 werden geboord in het midden van de buik. Deze dienden voor de bevestiging van het 
beeldje op het voetstuk door middel van 2 stokjes. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: tussen dof 
geeloranje (Munsell 10 YR 7/3) en bleek roodachtig oranje (Munsell 2,5 YR 7/3). Hardheid: zacht (Mohs
1). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van Doorselaer 1964, 192: vermelding van kleine vogel in witte 
terracotta .

Majeroux, sector A

Soort vindplaats: woonzone. Datering: 50-250 n.C.

Sector A omvat de noordoostelijke zone Au dessus de la chapelle (kadaster A 536 b, nu A 538c). Deze werd onderzocht
tussen 1961 en 1969 door de NDO (Mertens en Cahen-Delhaye 1970). Bij de opgraving werden vier stenen gebouwen
volledig en zeven gedeeltelijk opgegraven. Zij waren gelegen langs weerszijden van een noordzuid gerichte weg van
ongeveer drie meter breed . Het gaat om simpele huizen zonder bevloering of verwarming in de periferie van de
nederzetting. Men vond er geen voorwerpen van grote luxe.
Het begin van de bewoning wordt gesitueerd rond het midden van de eerste eeuw, de grootste bloei in de tweede eeuw 
(Mertens en Cahen-Delhaye 1970, 157). Zoals meermaals werd vastgesteld in sector C, vertoonde kelder 10 een
onderbreking in de bewoning, door een brand, gesitueerd rond het einde van de tweede eeuw of het begin van de derde eeuw
(Cahen-Delhaye et al. 1994, 91(C. Massart en A. Cahen-Delhaye )). De vondsten uit de derde eeuw zijn zeer beperkt en in de
vierde eeuw was de plaats verlaten.

Context 156: Ten noorden van kelder A2
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Ten noorden van kelder A2 vond men statuette nr. 313 (516).

Serie 516. Datering met iconografie: 100/150-250 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische analyse 
313 (516) en 314 (516).

Cat. nr. 313 (516). Thema: vrouw met kruik. Type: staand met kruik en beker. Bewaringstoestand: 
linkerhelft van de voorzijde van de linkeronderarm tot boven de linkervoet. Hoogte: 8,25 cm. 
Bewaarplaats: Virton MG. Inventarisnummer: 62 SM 43. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 10 YR 8/2. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Mertens en Cahen-Delhaye 1970, 93-94 fig. 42.

Context 157: Ten zuidoosten van gebouw B, paalgat b

Het Eponabeeldje nr. 530 werd gevonden in de vulling van paalgat b ten zuidoosten van gebouw B, behorend tot een 
houten gebouw langs het diverticulum. Naast het beeldje van Epona vond men in de vulling van de kuil een kaak van
een tweejarig rund. Dit zou er volgens Mertens op kunnen wijzen dat de opvulling van de kuil nog in een fase gebeurde
dat de site bewoond was, in de tweede of de derde eeuw.

Soort context: paalgat. Datering: 100-250 n.C. Gecorrigeerde datering: 150/170-250 n.C.

Serie 512. Datering met iconografie: 150/170-300 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 530 
(512).

Cat. nr. 530 (512). Thema: Epona. Type: met aar, vrucht en hond. Bewaringstoestand: kop en borst van het
paard bleven bewaard. De godin bleef bewaard van het hoofd tot halfweg de rug en vooraan van het hoofd
tot halfweg het rechteronderbeen. Schuine breuk van het midden van het rechteronderbeen tot aan de 
linkerbovenarm. Samengesteld uit 13 fragmenten. Hoogte: 11,5 cm. Breedte: 8,8 cm. Bewaarplaats: 
Virton MG. Inventarisnummer: 62 SM 68. Productietechniek: ruiter en paard geïntegreerd in één mal. 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Mal met geïntegreerde poten. 
Breed gladgestreken naad. Onregelmatig aangesmeerde binnenwand en variërende wanddikte. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. licht roodachtig grijs (Munsell 2,5 YR 7/1) tot bleek roodachtig 
oranje (Munsell 2,5 YR 7/3). Oppervlak licht grijs (Munsell 5 YR 8/2). Rode beschildering is duidelijk 
aanwezig op de manen van het paard, vooraan op de haren van de godin, langs de halsuitsnijding van het 
kleed in een V-vormige band van ongeveer 0,5 cm breed en verder op het kleed ter hoogte van de mouw 
en ter hoogte van het been. Bruinrood pigment is bewaard op het kleed ter hoogte van de hond. 
Donkerbruine beschildering bleef bewaard op het voorhoofd van het paard en op het ganse lichaam vanaf
de voorpoot tot aan de manen, zowel vooraan als achteraan. De beschildering geeft zo een duidelijk 
onderscheid weer tussen de haarpartijen, het kleed van de godin, en de vacht van het paard. Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Mertens en Cahen-Delhaye 1970, 92-93 fig.
41; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 66 fig. 3,6 (pasta), 88 fig. 23.

Majeroux, sector B

Soort vindplaats: artisanaal, cultisch. Datering: 50-275 n.C.

In de zuidoostelijke zone La pièce Margot of sector B, werden opgravingen verricht door R. Clausse, Y. Briquemont en J.-C.
Hermant, eigenaars van de percelen (Cahen-Delhaye et al. 1994, 127-136 met plan p.129 fig. 1 (R. Clausse)). Hier werden 
twee wegtracés gevonden die geflankeerd werden door huizen, waarvan meestal alleen de kelders, de waterputten en de 
kuilen overbleven. De huizen waren met de korte zijde naar de straat gericht en vertoonden dezelfde oriëntatie als in sector
A. In totaal werden 21 kelders teruggevonden en 12 waterputten. Waar de structuur van de bovenbouw kon worden herkend,
werd in vier gevallen ook de aanwezigheid van vloerbeton vastgesteld. Op drie plaatsen werden ook fragmenten van
polychroom beschilderd pleisterwerk gevonden en in één keldervulling mozaïektesserae. Toch heeft dit deel van de vicus een
uitgesproken artisanaal karakter. Naast een pottenbakkersoven uit de tweede helft van de eerste eeuw, werden twee 
kalkovens opgegraven (voor het pottenbakkersatelier zie sector C). De vullingen van de kelders en de kuilen, verspreid over
dit deel van de nederzetting bevatten daarenboven overvloedige resten van beenbewerking en brons- en ijzerverwerking. Van
metallurgie getuigen de vele ijzerslakken, gesmolten brons, gietkroesjes en gietafval en mallen van bronsgieters. Opvallend 
is het groot aantal muntgietvormen dat bij deze recente opgravingen, maar ook in vorige eeuw gevonden werd. In totaal 
werden 699 mallen en fragmenten verzameld. Volgens Lallemand weerspiegelen zij de muntcirculatie van 220 tot 240 n.C. 
en werden zij geslagen om te voldoen aan het gebrek aan officieel geld (Lambert 1987, 93-100 (C. Massart ); Lambert 1987,
108-110 (J. Lallemand);Cahen-Delhaye et al. 1994, 141-177 (J. Lallemand)). Precies in deze uitgesproken artisanale zone 
werden vele terracottafragmenten gevonden. De meeste werden gevonden bij de opgravingen van R. Clausse op perceel A
531r tussen 1965 en 1986 en op perceel A 530u van 1973 tot 1984.
Een ander merkwaardig gegeven is de opvallende associatie van waterputten en kuilen die vaak een ongewone vulling 
bevatten. Deze associatie van waterputten en afvalkuilen komt met regelmaat terug op perceel A 530u. Zo is waterput 27
verbonden met kuil 29, die op haar beurt door refitting van het schervenmateriaal van een fuik geassocieerd is met kuil 35,
die intact vaatwerk bevatte (Cahen-Delhaye et al. 1994, 82 fig. 73 (R. Clausse): afbeelding van de fuik,131-132: in kuil 29 
o.a. een bronzen ketting en scherven Drag. 33 en 32; in kuil 35 een kruik Gose 375, een kruik met twee handvatten, een pot
in grijs aardewerk en een bord Drag. 18/31, alles intact vaatwerk, geplaatst op de bodem van de kuil). Waterput 48 is 
verbonden met de trechtervormige kuil 49 waarin op de bodem een volledig skelet werd gevonden van een hond 
(Cahen-Delhaye et al. 1994, 132 (R. Clausse): in kuil 49 o.a. twee borden Drag. 18/31, fragmenten van gevernist en gewoon
aardewerk, een ring en een stuk van een bronzen ketting. De vulling bevatte ook nog andere beenderen dan die van de hond.
Het is een tonvormige kuil met een diepte van 3,9 m. De bovendiameter van 1,7 m versmalt trechtervormig naar onder toe.
De vulling bevatte onderaan groenig zand. Op 80 cm diepte bevonden zich sporen van een haard met een steenlaag met 
roodgeblakerde klei.). Een volledig hondenskelet werd eveneens gevonden in waterput 55 die ook een smeltkroesje met
bronsresten bevatte (Cahen-Delhaye et al. 1994, 134 (R. Clausse): de vulling bevatte eveneens groenig zand zoals in de 
kuilen voorkomt). Het meest frappante voorbeeld is echter waterput 43 die aanleunt tegen kuil 44 waarin niet minder dan 23
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volledige bekers gevonden werden in een laag met talrijke beenderen van schaap en varken (Cahen-Delhaye et al. 1994, 132
(R. Clausse): in kuil 44 met een diameter van 1,2 m en een diepte van 70 cm, bekers Gose 185, 187 en 200) . Het is ook
precies in de omgeving van deze kuil dat de meeste terracottafragmenten werden gevonden. Zij werden gegroepeerd 
gevonden ten noorden van kuil 44. Op perceel A 531r werd in waterput 16 een fragment van een statuette gevonden. Deze
waterput was geassocieerd met kuil 17, waarvan de vulling scherven en drie intacte potten bevatte: een kom in terra sigillata
Drag. 37, een kleine grijze beker en een kommetje (Cahen-Delhaye et al. 1994, 130 (R. Clausse): kuil 17 met een diameter 
van 1,5 m en een diepte van 2,1 m). Ook Clausse merkt op in verband met deze merkwaardige kuilen: “On notera que très 
souvent une ou plusieurs fosses jouxtaient les puits et contenaient des poteries entières. Le rôle de ces fosses et leur éventuel
rapport avec les puits restent à déterminer” (Cahen-Delhaye et al. 1994, 136 (R. Clausse)).

Context 158: Rue des Fusillés

De vroegste terracottavondst op het plateau werd gesignaleerd in 1938 door Ch. Dubois: “Statuette en terre cuite,
trouvée dans le champ de M. Georges, le long du chemin dit de la Chapelle Maron” (Dubois 1970, 52). Het gaat hier
om de huidige rue des Fusillés die parallel loopt met de door Clausse opgegraven percelen. Noch de iconografie noch
de huidige bewaarplaats van het stuk zijn gekend.

Context 159: Perceel A 531r, waterput p16

Het hoofdje nr. 768 werd gevonden in waterput 16 op perceel A 531 r (Cahen-Delhaye et al. 1994, 129 (plan), 130(R. 
Clausse )). De waterput werd onvolledig opgegraven, tot op een diepte van 4,5 m. De bodem werd niet bereikt. Al het
materiaal is daarom waarschijnlijk afkomstig van de periode van de opvulling na opgave van de put en niet van de 
bezinkingslaag. Dit werd ook door Clausse bevestigd: “Il était dans le remblai comblant le puits” (info R. Clausse (brief
14/1/97)). De vulling van de stenen put bevatte verder een Keltische munt, twee munten uit de derde eeuw, een bronzen
ring, een stylus en scherven van terra sigillata en gewoon aardewerk. Op basis van de munten kan de opvulling in de
derde eeuw worden gesitueerd. Waterput 16 is planmatig verbonden met afvalkuil 17 die volledig tegen de put aanleunt
(zie vindplaats).

Soort context: waterput. Datering: 200-275 n.C.

Cat. nr. 768. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd met breukvlakken boven
op het hoofddeksel. Hoogte: 5 cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. De naad is breed bijgewerkt aan
de linkerkant van het hoofddeksel. Kleipropjes en sporen van aandrukken op de zijkanten van het 
hoofdeksel duiden op apart gemonteerde attributen op het hoofddeksel, mogelijk vleugels of een 
meervoudige helmkam. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Context 160: Perceel A 530 u, verstoorde context ten noorden van kuil 44 (1980)

In 1980 signaleert R. Clausse de vondst van een 20-tal fragmenten van terracottastatuetten. Op basis van zijn verslag in
1980, kunnen alleen nutrix cat. nr. 228, het hoofd met muurkroon cat. nr. 290 en het hoofd van Minerva cat. nr. 222 met
zekerheid geïdentificeerd worden. De andere werden te vaag omschreven om ze met zekerheid aan deze vondst toe te 
schrijven. Het gaat om “parties de corps, de draperies, de fauteuils, de déesses-mères, de socles...”. Verder vermeldt hij
“un fragment de poitrine masculine, nue” (Archeologie 1980, 91-92 (R. Clausse)). Over de vindplaats verduidelijkt 
Clausse in een brief: ”La “fosse” aux fragments de statuettes est situeé dans la parcelle A 530 u. Elles ont été
découvertes assez groupées dans le remblai au nord de la fosse 44”. De beeldjes werden blijkbaar gevonden in de
puinlaag. Omdat zij gegroepeerd gevonden werden, kunnen wij er wel van uitgaan dat het hier om een verstoorde 
context gaat die niet ver verplaatst is van zijn oorspronkelijke positie.

Gecorrigeerde datering: 50/180-220/275 n.C.

Serie 298. Datering met iconografie: 90-260 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 222 (298). Thema: Minerva. Type: zittend met aar in de rechterhand. Bewaringstoestand: hoofd 
met visierhelm. Verweerd oppervlak. Hoogte: 4,7 cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Clausse 1980, 91-92.

Serie 358. Datering met iconografie: 180-220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Autun: epigrafie (coroplast) 228 
(358) en 3911 (358) tot 3917 (358), chemische analyse 3911 (358); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3913 
(358); petrografische analyse 228 (358).

Cat. nr. 228 (358). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met één kind, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: samengesteld uit 10 fragmenten. Het hoofd en kleine fragmenten ter hoogte van de 
rechterhand en -arm en de linkerbovenhoek van de zetel ontbreken. Restauratie ter hoogte van de 
linkerborst en de rechterelleboog. Hoogte: 11,5 cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart 
gevormde afdekplaat. Breed gladgestreken naad. Het luchtgat is geboord op de overgang tussen de basis 
en de zetel op de rechterzijkant. Productieregio: Centraal-Gallië. Inscriptie: op de basis achteraan staat de
naam PISTILLVS in gravure. De volledige naam staat op de achterste vormhelft. Op de voorste helft van 
de linkerzijkant is een tweede "P" zichtbaar. Deze letter is een restant van een andere gravure van dezelfde
naam die echter op de keerzijde niet doorloopt. Dit toont aan dat verschillende voor- en keerzijde 
vormhelften van eenzelfde beeldje tegelijkertijd in omloop waren en dat zij onderling konden verwisseld 
worden. Dit verwisselen kan toevallig gebeurd zijn of bewust wanneer één van beide helften te veel sleet 
vertoonde of stuk raakte. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Clausse 1980, 91-92 fig. 18; Lambert 1990, 118 fig. 266.
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Serie 915. Datering met iconografie: (?)/90-275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 290 (915). Thema: Cybele. Type: zittend met aar en patera. Bewaringstoestand: hoofd en 
muurkroon. Sterk verweerd oppervlak. Hoogte: 5 cm. Breedte: 3,7 cm. Verzameling: R. Clausse, 
Saint-Mard. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Clausse 1980, 91-92: 
geïdentificeerd als “Tutela”.

Context 161: onbekend

Het grootste deel van de beeldjes uit de collectie Clausse behoort tot de vondst ten noorden van kuil 44. Het is niet
uitgesloten dat enkele van de fragmenten gevonden werden in Vieux-Virton. Op dit ogenblik kan niet meer worden
herkend om welke beeldjes het gaat.

Serie 23. Datering met iconografie: 70-96 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 103 (23). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van 
linkerbovenbeen en kleed. Hoogte: 4,8 cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Serie 30. Datering met iconografie: 130-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië en afwijkend procédé. Atelier: Xanten Am 
Krimhildstrasse: maldeel 3151 (30); Köln am Rudolfplatz: statuette 3201 (30), 3202 (30) en 3203 (30), petrografische analyse 
131 (30).

Cat. nr. 508 (30). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 3,75 
cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zeer
scherp gegraveerd detail: haargroeven, amandelvormige ogen en rechte mond. Brede gegladde naad, 
vooral aan de linkerkant van de hals. Productieregio: Oost-Gallië en afwijkend procédé. Kleur: wit. 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Beenhouwer 1991 (statuettes), 71
fig. 8.

Serie 554. Datering met iconografie: 120-200/275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 396 
(554).

Cat. nr. 395 (554). Thema: Mars. Type: staand met lans en schild. Bewaringstoestand: fragment van de 
keerzijde met de schouders en de omhoog geplooide rechterarm. Fel bekrast oppervlak. Het fragment hoort
vermoedelijk bij cat. nr. 396. Hoogte: 4,5 cm. Breedte: 5 cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De plooien zijn tussen de krassen op het 
oppervlak moeilijk te volgen. Zij volgen hetzelfde patroon als cat. nr. 337. Op de linkerschouder zijn korte
groefjes zichtbaar van de gordel die over de borst loopt. Op de rechterschouder lopen de plooien parallel 
rond de rechterarm. Breed gladgestreken naad: gladdingssporen op de naakte rechterarm. De binnenwand 
is breed opengewerkt met verticale vingersporen in het midden en enkele vingerindrukken aan de kant. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 4). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 396 (554). Thema: Mars. Type: staand met lans en schild. Bewaringstoestand: langwerpig 
fragment van de rechterzijkant met een stuk van de lans en achteraan het rechterbovenbeen en een stuk van
de mantel. Vermoedelijk behorend tot cat. nr. 395. Hoogte: 7,5 cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Een horizontale band met cirkeltjes in reliëf 
vormt de scheiding tussen de benen en de korte wapenrok. De lange verticale plooi erboven, behoort tot de
tuniek. Breed gladgestreken naad. De binnenwand is breed opengewerkt met enkele vingerindrukken aan 
de kant. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.

Serie 711. Datering met iconografie: 50-275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier-Süd: statuette 4544 en 4545, 
petrografische analyse 399 (711).

Cat. nr. 399 (711). Thema: gladiator. Type: frontaal met zwaard, helm en schild. Bewaringstoestand: 
onderbenen en bovenrand van de basis. Wat overblijft van het voetstuk is sterk afgeschilferd. De zijkant 
van de rechterkuit is afgebroken. Hoogte: 6,1 cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd
vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde bovenrand. Breed gladgestreken naad. Ingesneden aan de 
rechterzijkant waar het voetstuk begint. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 394. Thema: Venus. Type: met bedekt onderlichaam. Bewaringstoestand: fragment van de rug tot
halfweg de bovenbenen. De rechterelleboog is bewaard. Hoogte: 7,65 cm. Verzameling: R. Clausse, 
Saint-Mard. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.
Twee parallelle verticale vingersporen en extra vingerindrukken ter hoogte van de borst. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: grauwwit. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 735. Thema: haan. Bewaringstoestand: rechterzijde van kop en nek. De kam is afgebroken. Lengte
Maximaal: 4,4 cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. Productietechniek: rond omgroefd oog met 
doorboring voor de pupil. Hol tot aan de nek. Massieve kop. Productieregio: Onbekend. Kleur: kern wit, 
oppervlak beige. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1101. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment. Lengte Maximaal: 3,5 cm. Verzameling:
R. Clausse, Saint-Mard. Productietechniek: geen detail. gladdingssporen. Productieregio: Onbekend. 
Kleur: grijs. Oppervlak lichter. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1102. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: hoekfragment van de basis van een staande figuur. 
Hoogte: 3,2 cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. Productieregio: Onbekend. Kleur: wit. Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 404. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: rechtervoorzijde van het onderlichaam. Hoogte: 
7,2 cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. Breed opengewerkte binnenwand met verticale 
vingersporen. Productieregio: Onbekend. Kleur: grauwwit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, mat.

Cat. nr. 485. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: rechterhoek van de keerzijde van de basis en de 
zetel. Hoogte: 6,5 cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: grauwwit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 401. Thema: vogel. Bewaringstoestand: staartfragment. Lengte Maximaal: 5,3 cm. Verzameling:
R. Clausse, Saint-Mard. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede naad. 
Productieregio: Onbekend. Kleur: grijs verbrand. Oppervlak: glad.

Majeroux, sector C

Soort vindplaats: artisanaat, woonzone. Datering: 50-275 n.C.

Bij de opgravingen van de NDO in 1979 en 1985 werd sector C, het westelijk aansluitend deel van La Pièce Margot in kaart
gebracht op percelen A 552 h, 542 e en 543 b (AB 223, 1980, 46-50 (A. Cahen-Delhaye en H. Gratia); Cahen-Delhaye et al.
1994, 11-106 met plan p. 17 fig. 3(C. Massart en A. Cahen-Delhaye); Cahen-Delhaye et al. 1994, 107-115(C.
Lambert-Henricot)). De aanwezigheid van twee pottenbakkersovens met hun afvalkuilen, toont aan dat wij ons hier nog 
volop in het artisanaal kwartier bevinden. Samen met de oven uit sector B, maken zij vermoedelijk deel uit van een groter
atelier. De gelijkenis van de structuur van de ovens en hun productie, met die van Hambresart en Huombois en Vervooz,
alsook de aanwezigheid van lokale keramiek in vroege contexten te Saint-Mard, rechtvaardigen een datering van de 
productie van de ovens tot het einde van de eerste en mogelijk het begin van de tweede eeuw (Cahen-Delhaye et al. 1994,
69-70, 90-91(C. Massart en A. Cahen-Delhaye)). In waterput p5, werden in de tweede-eeuwse vulling, naast beenderen van 
groot vee, zeven skeletten gevonden van honden (Cahen-Delhaye et al. 1994, 34, 92(C. Massart en A. Cahen-Delhaye ); 
Cahen-Delhaye et al. 1994, 124(A. Gautier)). De honden werden niet als voedsel geconsumeerd. Volgens A. Gautier wijst dit
mogelijk op de aanwezigheid van een beenbewerkersbedrijf en een looierij voor hondenhuiden. Verder werden tien stenen 
kelders gevonden, zeven waterputten, een hypocaust en stukken van bestrating. Volgens hun ligging en oriëntatie, behoorden
de kelders vermoedelijk tot woningen die met de korte zijde naar de straat waren gericht (Cahen-Delhaye et al. 1994,
91-92(C. Massart en A. Cahen-Delhaye)).
Volgens de sigillata werd dit deel van het plateau ingenomen vanaf de Flavische periode (AB 243, 1981, 37-38 (M. 
Vanderhoeven)). Vanaf de beginperiode werd de plaats voorbehouden voor industriële complexen, met name de
pottenbakkersovens. Verschillende van de kelders vertonen een onderbreking in de bewoning, door een brand, gesitueerd 
rond het einde van de tweede eeuw of het begin van de derde eeuw (Cahen-Delhaye et al. 1994,91(C. Massart en A.
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Cahen-Delhaye)). Hetzelfde werd waargenomen in sector A. De herbewoning lijkt van korte duur en houdt definitief op
rond het midden van de derde eeuw. Enkele kelders vertonen nieuwe brandsporen uit deze periode.
In één van de kelders bleven verzorgde nisvormige uitsparingen bewaard in de muren, wat ook eigen is aan de beter
bewaarde kelders uit sector A (Cahen-Delhaye et al. 1994, 20-21, 87(C. Massart en A. Cahen-Delhaye): kelder c2).
In kelder c9 en waterput p1 werden fragmenten van gezichtsvazen gevonden in gevernist aardewerk (Cahen-Delhaye et al.
1994, 60-61(C. Massart en A. Cahen-Delhaye)). Waterput p1 is één van de waterputten, behorend tot het
pottenbakkerscomplex.

Context 162: Pottenbakkersoven F2

In de vulling van pottenbakkersoven F2 werd een miniatuurmasker gevonden in bruine micahoudende pasta 
(Cahen-Delhaye et al. 1994, 56 fig. 52, 58 fig. 55 nr. 1(C. Massart en A. Cahen-Delhaye). Oven twee is de meest 
zuidelijke van een groep van twee ovens en twee waterputten (Cahen-Delhaye et al. 1994, 42 fig. 36, 43(C. Massart en
A. Cahen-Delhaye)). De diameter van de ovenkoepel wordt geschat op 1,9 m. De ruime stookkuil voor het stookkanaal
werd na het verlaten van de oven gebruikt als afvalkuil. Hierin werd het masker gevonden. De oven werd sterk 
beschadigd door het graven van twee zeer diepe kuilen f1 en f2. Deze werden gegraven, een halve eeuw na het verlaten
van de ovens (Cahen-Delhaye et al. 1994, 34-35 fig. 28, 89, 92 (C. Massart en A. Cahen-Delhaye)). De functie van deze
vierhoekige kuilen met een respectievelijke diepte van 4,7 en 2,8 m, blijft onbekend. Door de nabijheid van de 
waterputten is deze functie uitgesloten en de functie als afvalkuil is secundair. De vulling van de kuilen bevatte
voorwerpen uit de tweede helft van de tweede en de eerste helft van de derde eeuw.

Soort context: stookkuil. Datering: 50-150 n.C.

onbekend

Context 166: onbekend

Zie collectie Maus.

Serie 91. Datering met iconografie: 100-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 28 (91). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: volledig bewaard met 
uitzondering van het hoofd. Het hoofd is een fictieve gipsreconstructie. De volledige hoogte met het 
gereconstrueerde hoofd bedraagt 17,5. De hoogte tot aan de opengesperde wijsvinger van de rechterhand 
bedraagt 14,6 cm. Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 4 . Verzameling:
G. Maus, Rolley. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk. Aan de hielen werd pasta toegevoegd om de verbinding met het voetstuk sterker te maken. 
Luchtgat van 2,5 mm achteraan in de bovenkant van de linkerdij. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
bleek oranje (Munsell 5 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Dheedene 1959, 93 nr. 503; Seret 1962 (Majerou), 29, 31 fig. 43: “collection Maus” ; Dubois 1970, 50 nr.
24, fig. 19: door Dubois in 1938 vermeld als “collection Maus”; Schauerte 1985, 148 Nr. 120 Taf. 12,5-6:
de afbeelding is gespiegeld. De parallellen die Schauerte vermeldt zijn niet van toepassing op dit beeldje;
Lambert 1990, 119 fig. 269 “exhumée sur le plateau de Mageroux”.

Serie 213. Datering met iconografie: 125-160 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln, Frankfurt of Trier: 
petrografische analyse 176 (213).

Cat. nr. 177 (213). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: fragmentair 
bewaard vanaf de schouders. Het hoofd, de bovenkant van de hoorn, het linkerbeen en het middenvan de 
voor-en achterzijde van het voetstuk ontbreken. Samengesteld uit twee niet aansluitende fragmenten. De 
ontbrekende delen zijn aangevuld met gips. Deze restauratie vertekent de lichaamsverhoudingen en de 
houding van de figuur. Hoogte: 17,9 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 19. 
Verzameling: G. Maus, Rolley. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Het beeldje vertoont in zijn detaillering
drie fasen. Op de keerzijde getuigen twee uiterst vage plooien op het kleed, parallel aan de bovenrand van
de mantel, van het oorspronkelijk plooienverloop. Daaronder werden op de mantel de plooien opnieuw 
gegraveerd. De plooien aan de voorzijde zijn scherper en dieper gegraveerd en getuigen van een derde fase
in de hernieuwing van de details die voortdurend vervagen tijdens het productieproces. Breed 
gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Zwarte spikkels
op het oppervlak, meer bepaald op de rechterschouder en -onderarm. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Inventaris Arlon MAL: herkomst “Majeroux”.

Serie 456. Datering met iconografie: 160-250/260 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische analyse 
278 (456).

Cat. nr. 278 (456). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met gevulde schoot en muurkroon. 
Bewaringstoestand: de voor- en achterzijde zijn bewaard tot juist onder de korf. Het onderste deel is 
modern aangevuld met een niet gedetailleerde gipsrestauratie. Hoogte: 15,75 cm. Bewaarplaats: Arlon 
ML. Inventarisnummer: GR/S 13 . Verzameling: G. Maus, Rolley. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Openstaande naad 
aan de rechterzijkant. Op de linkerzijleuning staan lange verticale krassen bij het gladden veroorzaakt door
grove bestanddelen in de pasta . Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 105, nr. 562: 
herkomst “Martelange”; Seret 1962 (Majerou), 29, 31 fig. 44: toegeschreven aan “collection Maus” ; 
Dubois 1970, 50 nr. 24: door Dubois in 1938 vermeld als “Statuette incomplète de divinité” uit de collectie
Maus; Schauerte 1985, 301 Nr. 801, Taf. 96,2. Schauerte rangschikt het beeldje bij godinnen met een 
muurkroon met in de handen een patera en een appel. De kleibolletjes afkomstig van de gipsmal op de korf
tonen evenwel aan dat het niet gaat om een retouche ante cocturam, maar om een volwaardige aparte serie.
De attributen maken deel uit van de mal; Inventaris Arlon MAL: herkomst “Majeroux”.
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Cat. nr. 254. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 5,15 cm. Bewaarplaats: Arlon
ML. Inventarisnummer: GR/S 1 . Verzameling: G. Maus, Rolley. Vondstspecificatie: Maus de Rolley. 
Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 105 nr. 563: foutief toegeschreven aan 
Martelange; Dubois 1970, 50 nr. 24: door Dubois in 1938 vermeld als “Tête, très belle, d’ une statuette de
Dame romaine (cheveux en bandeaux avec torsade relevée en chignon à l’arrière” uit de collectie Maus; 
Inventaris Arlon MAL: onbekende herkomst.

Vieux-Virton

Datering: 0 - 275 n.C.

Op perceel A 49 p werd door R. Clausse een 3 m brede weg aangesneden in het centrum van de vicus (Mathieu 1981, 343 en
Pl. XVI, fig. 4: plan). Deze weg loopt verder noordwaarts in de richting van het plateau, waar zijn tracé door sonderingen
werd vastgelegd. Ten oosten van de weg vond Clausse een groot gebouw met verschillende vertrekken en een kelder, 
grenzend aan de thermen en met eenzelfde oriëntatie. In één van de vertrekken werden resten gevonden van een 
mozaïekvloer. Drie afvalkuilen werden in het gebouw gevonden. De bijgevonden archaeologica dateren uit de eerste en 
tweede eeuw. Verder naar het westen werden bewoningssporen aangetroffen op de percelen A 49 d en t. Verschillende 
afvalkuilen bevonden zich hier binnen of buiten funderingssporen van gebouwen. De plaats werd in de laat-Romeinse
periode opnieuw bezocht. Clausse vond er munten van het einde van de derde en begin vierde eeuw en in de vulling van een
kelder werd ook materiaal gevonden uit deze periode. Bij de opgravingen van Clausse in deze sector zouden enkele 
fragmenten van terracottastatuetten gevonden zijn (mededeling R. Clausse). De precieze voorstellingen en contexten zijn niet
bekend.

Context 163: onbekend

Zie context 161.

Saint-Pierre Sberchamps

Een Romeinse kuil boven op een tumulus uit de La Tènetijd is één van de schaarse sporen uit de Romeinse periode in 
Sberchamps. De grafheuvel uit de voor-Romeinse periode behoort tot de zuidelijke groep van Ardense grafheuvels in het gebied
van Neufchâteau tot aan Bastogne, in het stroomgebied van de Sûre en de Vierre (Cahen-Delhaye 1989, 21 fig. 2:
verspreidingskaart).
Andere sites liggen in de ruimere omgeving. Zo is het grafveld van Longlier Respelt vier kilometer van Sberchamps verwijderd.

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 90,9 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Saint-Pierre . Fusie: Libramont-Chevigny. Luxemburg, B.
Civitas: grensgebied civitas Tungrorum en civitas Treverorum.

Soort site: civitasgrens.

Protohistorische grafheuvel Au Fersay

Soort vindplaats: protohistorische grafheuvel.

In de zomer van 1989 onderzocht het Centre de Recherches Archéologiques en Ardenne een protohistorische grafheuvel ten
oosten van Sberchamps, een gehucht van de gemeente Saint-Pierre, op de plaats Au Fersay (Archeologie 1987, 167 (A. 
Cahen-Delhaye en V. Hurt); Archéo-situla 4, 1989, 21-30 (A. Cahen-Delhaye, V. Hurt en H. Gratia); De Beenhouwer 1990;
De Beenhouwer 1991 (Sberchamps)). De heuvel heeft een geïsoleerde ligging, bijna op de top van een plateau dat hier een 
hoogte bereikt van 530 meter. Met een diameter van ongeveer vierentwintig meter, behoort het graf tot een van de 
belangrijkste uit de streek. Voornamelijk door landbouwactiviteiten is de heuvel sterk geërodeerd, waardoor de huidige
hoogte nog slechts een twintigtal centimeter bedraagt(Archéo-situla 4, 1989, 22 fig. 1, 23 fig. 2: grondplan en situering (A.
Cahen-Delhaye, V. Hurt en H. Gratia)). In totaal werden in de heuvel vijf inhumatiegraven gevonden van de vijfde tot de
tweede eeuw v.C. In twee van deze graven werden de resten gevonden van een houten wagen. Het heuvellichaam bevatte
verder losse ijzertijdscherven en fragmenten van metalen sierraden die doen vermoeden dat andere graven reeds ten prooi 
vielen aan de erosie. Het centrale wagengraf werd bijgezet voor de oprichting van de heuvel en kan zo als stichtersgraf
worden beschouwd. De andere bijzettingen werden secundair in het heuvellichaam ingegraven. Aan de hand van de juwelen
(bracelet en oorhanger) kan het centrale graf toegeschreven worden aan een vrouw. Een situla dateert deze bijzetting in de 
tweede helft van de vijfde eeuw v.C. Het graf werd bedekt door een heuvel en omschreven door een omheining met dezelfde
oriëntatie als het graf. Alle graven bevonden zich binnen deze trapezoïdale ruimte met een lengte van 25 meter en een
breedte van 16 tot 18 meter (Archéo-situla 4, 1989, 26 fig. 4: foto van de omheining (A. Cahen-Delhaye, V. Hurt en H. 
Gratia)). Twee andere bijzettingen, waarvan één op basis van de juwelen, torques en armbanden, eveneens aan een vrouw
werd toegeschreven, dateren eveneens uit de vroeg-La Tène periode (Cahen-Delhaye 1989, 25: vondstcategorieën als torques
en lanspunten, worden nooit samen in een grafkuil gevonden in de Ardeense La Tène grafheuvels en kunnen als
onderscheidende factor worden aanvaard, voor het bepalen van de seks). In de midden-La Tène periode werd opnieuw een
wagengraf bijgezet in de noordelijke sector van de tumulus. Omwille van een lanspunt werd het toegeschreven aan een man.
De uitzonderlijke afmeting van de punt (59 cm), maakt van het voorwerp eerder een prestige object. Een fibula dateert het 
graf in de midden-La Tène periode (250-125 v.C.). Een tweede graf, rijk aan wapens dateert uit dezelfde periode. Na een
onderbreking van minstens drie eeuwen werd op het einde van de tweede eeuw n.C. een kuil gegraven op de top van de
heuvel, precies boven het centrale wagengraf. In deze kuil bevonden zich verschillende terracottastatuetten.

Context 167: Kuil op de top van het heuvellichaam (1989)

De kuil was ovaal met een maximale diameter van 1,6 m met noordzuid oriëntatie (Archéo-situla 4, 1989, 21-30 (A.
Cahen-Delhaye, V. Hurt en H. Gratia); De Beenhouwer 1990; De Beenhouwer 1991 (Sberchamps); opgravingsdossier
CRAA). De komvormige uitgraving bereikte een diepte van 70 cm, of 40 cm onder de bouwlaag. Gezien de sterke

Soort context: secundaire kuil. Datering: 140/150-(?) n.C. Gecorrigeerde datering: 140/150-240 n.C.
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erosie van het heuvellichaam moet de oorspronkelijke diepte veel groter geweest zijn. Onmiddellijk onder de bouwlaag
verscheen de kuil als een zone met roodachtige aarde, bezaaid met houtskool en roestvlekjes. De bovenste contouren
waren moeilijk te onderscheiden door de vernielingen van de ploeg. Bijna onmiddellijk verdween deze laag om plaats 
te maken voor een zwarte vulling met vele kleine ijzerresten en enkele fragmenten van statuetten. Door de zwarte kleur
kon de precieze omtrek van de kuil wel worden bepaald. Het zand van de vulling was zeer fijn en bevatte vele keitjes.
Daardoor verschilde het duidelijk van dat van het eronder gelegen wagengraf. Op de bodem van de kuil bevond zich
een lens met een sterke concentratie houtskool, waarvan de dikte gemiddeld 10 cm bedroeg. Op de oostelijke zijde 
klom de laag op tot aan de bouwlaag. De meeste vondsten bevonden zich in deze lens. Naast de statuetten bevatte de 
vulling verbrand hout, nagels, staafjes, ijzerdeeltjes, een niet identificeerbaar fragment terra sigillata, twee fijne groene
glaskralen en twee munten. De munten werden door J. Lallemand geïdentificeerd als een dupondius van Trajanus 
(98-117) en een as van Hadrianus (117-138). De sterke sleet wijst op een langdurig gebruik voordat zij terechtkwamen
in het depot. Eén van de statuetten draagt de inscriptie van Melausus en Fidelis. Uit het verspreidingspatroon van de 
statuetten, de verweerde breukvlakken en hun onvolledige bewaring kan worden afgeleid dat de beeldjes reeds sterk 
gefragmenteerd waren, voor zij in de kuil terechtkwamen. Ook de statuetten die vollediger gerestaureerd konden
worden, nrs. 772 en 764, werden terug samengesteld uit vele kleine fragmentjes. Verschillende fragmenten droegen
sporen van een getand werktuig op het breukvlak of op de massieve delen: nrs. 764, 800 en 803. Buiten de beschreven
statuetten, werden nog vijftien niet identificeerbare fragmenten gevonden tussen 2 en 4 cm en een vijftigtal nog kleinere
stukjes. Brandsporen konden onmiskenbaar worden vastgesteld bij de nrs. 772, 801 en 803.
De sleet op de munten dateert het graven van het depot na het midden van de tweede eeuw.

Interpretatie: Serie 403 toont aan dat de context minstens doorloopt tot na 180 n.C., mogelijk tot 240 n.C.

Serie 218. Datering met iconografie: 140/150-260 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 764 (218). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn, roer en globe. Bewaringstoestand: 
samengesteld uit 20 fragmenten. Het bovenste deel van het hoofd en de onderste helft van de basis en 
fragmenten van de rug, de buik, de borst en de onderrand van de basis ontbreken. Beschadigingen werden
vastgesteld op de voorzijde ter hoogte van de rechterknie en schouder en op de achterzijde van de 
linkerschouder en aan de onderzijde van de basis. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Bertrix CRAA. 
Inventarisnummer: 89 SB 246-275. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met geprofileerde boven- en onderrand voorzien van een 
horizontale groef. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Verschoven binnennaad: 
opvallende verschuiving van ruim 5 mm van de positie van de linkernaad aan de buitenzijde vergeleken 
met het verloop van de naad aan de binnenzijde. De plooien van het kleed werden geretoucheerd op de 
rechterschouder ter hoogte van de naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Beenhouwer 1990, 
12-14 nr. 2 fig. 3; De Beenhouwer 1991 (Sberchamps), 132-133 fig. 2.

Serie 219. Datering met iconografie: 140/150-200/220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 766 (219). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: fragment van de 
rug met de plooien van de bovenrand van de mantel. Hoogte: 4,8 cm. Bewaarplaats: Bertrix CRAA. 
Inventarisnummer: 89 SB 273. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes
op het oppervlak.Vage afdruk. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Beenhouwer 1990, 16-17 nr. 6 fig. 7.

Serie 256. Datering met iconografie: 140/150-(?) n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 767 (256). Thema: Fortuna. Type: zittend met twee hoornen. Bewaringstoestand: twee 
fragmenten: fragment van de voorzijde met de linkerhelft van de borst en de linkerhoorn en een fragment 
van de rechterzijkant met de onderzijde van de rechterhoorn en -arm en de bovenrand van de zijleuning 
van de zetel. De bovenkant van de hoorn en de linkershouder zijn sterk beschadigd. De hoogte van het 
fragment van de rechterkant bedraagt 4,45 cm. Hoogte van het fragment van de voorzijde: 4,75 cm. 
Bewaarplaats: Bertrix CRAA. Inventarisnummer: 89 SB 281. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. De plooien zijn vluchtig en onzorgvuldig 
gegraveerd. Breed gladgestreken naad. Ingesneden zijleuningen. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht
grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Beenhouwer
1990, 14-15 nr. 3 fig. 4 .

Serie 403. Datering met iconografie: 180-240 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse en 
epigrafie (coroplast) 772 (403).

Cat. nr. 772 (403). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met aar en vrucht. Bewaringstoestand: 
samengesteld uit 9 fragmenten. Het gelaat en een klein fragment uit de rechterzijkant en uit de rugleuning
ontbreken. Het oppervlak vertoont brandsporen in de vorm van haarlijnscheurtjes. Het verschil in 
concentratie van de barstjes tussen de voorste en achterste helft aan de rechterzijkant, wijst erop dat de 
verbranding gebeurde na de breuk. De geringe weerstand van het oppervlak aan de verhitting wijst op een
geringe plasticiteit van de pasta. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Bertrix CRAA. Inventarisnummer: 89 
SB 197, 242, 278. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Dat de inscriptie deel uitmaakte van de mal bewijzen de kleine knobbeltjes die de gipsmal 
naliet in de groeven van de letters (niet zoals vermeld in De Beenhouwer, 1990, 13). De correctie van de 
letter M , is mogelijk een herwerking van de mal. Breed gladgestreken naad ter hoogte van het kapsel. De
onderkant van de basis werd binnenin in de hoeken en aan de randen bijgesneden om de stabiliteit te 
verzekeren. Productieregio: Oost-Gallië. Inscriptie: op de bovenzijde van de rugleuning in gravure 
MIILAVSI/ FORMA/ FIdIILIS/ F[IE]CIT. Daaronder is een geometrische figuur gegraveerd van 4 
gebogen lijnen, vertrekkend vanuit de hoeken van een rechthoek. In het midden vormen de lijnen een krul
rond een centrale ster. Het geheel is ingeschreven in een rechthoek. Kleur: licht tot dof geeloranje 
(Munsell 10 YR 7,5/3). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: De 
Beenhouwer 1990, 8-13 nr. 1 fig. 1 en 2: de tekst vermeldt voor de inscriptie foutief de nominatief 
“Melausus” i.p.v. een genitief “Melausi”; De Beenhouwer 1991 (Sberchamps), 131-132 fig. 1: de tekst 
vermeldt voor de inscriptie foutief de nominatief “Melausus” i.p.v. een genitief “Melausi”.
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Cat. nr. 803. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: rechterarm en zijleuning. Sporen van verbranding. 
Lengte Maximaal: 6,2 cm. Bewaarplaats: Bertrix CRAA. Inventarisnummer: 89 SB 288. Productieregio: 
Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 7/1). Secundair verbrand (?). Hardheid: zacht
(Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Beenhouwer 1990, 16-17 nr. 8 fig. 9.

Cat. nr. 804. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van een ronde ingesnoerde basis. Hoogte: 4
cm. Bewaarplaats: Bertrix CRAA. Inventarisnummer: 89 SB 241. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Beenhouwer
1990, 16-17 nr. 9 fig. 10.

Cat. nr. 805. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van een basis of een hoofd met schouder. 
Bijna het hele buitenoppervlak wordt in beslag genomen door twee breukvlakken met op de rand van het 
breukvlak onderaan rechts kapsporen. Lengte Maximaal: 5 cm. Bewaarplaats: Bertrix CRAA. 
Inventarisnummer: 89 SB 283. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 806. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: klein hoekfragment van voetstuk . Bewaarplaats: 
Bertrix CRAA. Inventarisnummer: 89 SB 306. Productieregio: Oost-Gallië (petrografie). Kleur: dof 
oranje (Munsell 5 YR 7,5/4). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 800. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: onderzijde met de basis en de benen. 
Beschadigingssporen vooral aan de onderrand van de basis. Haarlijnscheurtjes in het oppervlak, mogelijk
door verbranding. Hoogte: 7,8 cm. Bewaarplaats: Bertrix CRAA. Inventarisnummer: 89 SB 243. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes. Geïntegreerd ingesnoerd 
cilindrisch voetstuk. De bovenrand van de basis is gegroefd. Kleiknobbeltjes in de groef bewijzen dat deze
behoort tot de mal. Breed gegladde naden. De onderrand van de basis is geglad. De groef in de bovenrand
van de basis is gedeeltelijk geretoucheerd. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR
7/1). Secundair verbrand (?). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De 
Beenhouwer 1990, 14-15 nr. 14 fig. 5.

Cat. nr. 801. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd. Sterk verbrand oppervlak met haarlijnscheurtjes. 
Hoogte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Bertrix CRAA. Inventarisnummer: 89 SB 279. Vondstspecificatie:  
houtskoollens. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede naad met 
gladdingssporen. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Hardheid: zacht 
(Mohs 1). Oppervlak: glad, zeepachtig. Bibliografie: De Beenhouwer 1990, 15-17 nr. 5 fig. 6.

Cat. nr. 802. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: fragment van een zetelwand. Beschadigd 
oppervlak. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Bertrix CRAA. Inventarisnummer: 89 SB 289. Productieregio: 
Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: De Beenhouwer 1990, 16-17 nr. 8 fig. 9.

Sainte-Marie-Chevigny

De Loë geeft voor statuette nr. 442 foutief als herkomst Sainte-Marie-Chevigny. Deze fout heeft zich in de literatuur 
vermenigvuldigd (De Loë 1937, 284; De Maeyer 1940, 216; Dheedene 1959, 71 nr. 423; zie ook Tintange Warnach).

Gemeente: Sainte-Marie-Chevigny. Fusie: Libramont-Chevigny. Luxemburg, B.
Civitas: grensgebied civitas Tungrorum en civitas Treverorum.

Soort site: foute vermelding.

Geen

Context 168: Geen
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Sainte-Marie-sur-Semois

Ter hoogte van het huidige dorp van Sainte-Marie-sur-Semois werden verschillende sporen gevonden uit de Romeinse periode
(Corbiau 1978 , 215-217). De Romeinse weg Reims - Trier loopt langs de huidige kern. Verder werden gebouwensporen 
gesignaleerd op de plaatsen à la Cassette en Magenot en graven ten zuiden van het dorp. Een waterput werd gevonden op de 
plaats Poteau. Ten zuiden van het gehucht Fratin situeert zich een tweede belangrijke kern (zie site Sainte-Marie-sur-Semois 
Fratin).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %

Gemeente: Sainte-Marie (-sur-Semois). Fusie: Etalle. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: ten zuiden van de baan Reims-Trier.

onbekend

Statuette nr. 268 is afkomstig uit Sainte-Marie-sur-Semois. De precieze vindplaats is niet gekend.

Context 169: onbekend

Cat. nr. 268. Thema: vrouw met hond. Bewaringstoestand: onderste helft van de voorzijde. Beschadigd 
tussen de scheenbenen. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Virton MG. Kleiknobbeltjes. Onregelmatig 
aangesmeerde klei aan de binnenwand. Aan de binnenzijde ingesneden in de hoeken en aan de onderrand. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: licht schurend.

Sainte-Marie-sur-Semois Fratin

In het gehucht Fratin, behorend tot de gemeente Sainte-Marie-sur-Semois werden verschillende verspreide grafensembles en
bewoningssporen aangetroffen uit de Romeinse periode (Van Doorselaer 1964, 192, 202; Corbiau 1978 , 215-217; Boreux 1995,
32-33 met precieze aanduiding van de vindplaatsen op de topografische kaart en correcties op de informatie in Corbiau 1978 ). De
site is gelegen op 9 km ten noorden van de vicus van Saint-Mard en ongeveer 3,5 km ten zuiden van de Romeinse weg Reims -
Trier, die ter hoogte van het dorp van Sainte-Marie-sur-Semois wordt gesitueerd.
Een bijzondere bewoningskern werd opgegraven op de plaats Huombois. Hier bevonden zich een pottenbakkersatelier en
bewoningssporen, met ongeveer 350 meter ten noordoosten, een grafveld (De Maeyer 1940, 224: foutief gesitueerd in Virton; Van
Doorselaer 1964, 192; Boreux 1995, 33 nrs. 1 en 2).
Op ongeveer achthonderd meter ten noordwesten van de vindplaatsen van Huombois, bevindt zich een tweede kern met een
concentratie van vindplaatsen. Hier werden de funderingen gevonden van een Romeinse villa op de plaats Au Fayé “Entre les 
Trois Bois” en een grafveld op 200 m ten oosten op de plaats Banel “Aux Foulons”, opgegraven door Dr. Dordu en J. Didier
tussen 1912 en 1914 (Boreux 1995, 31, 33 nrs. 6 en 3).
Een derde grafveld is gelegen op ongeveer 500 m ten westen van het grafveld Banel “Aux Foulons” en op ongeveer 800 m ten
noordoosten van de vindplaatsen van Huombois, op de plaats Banel “Haut du Val”, opgegraven door Dr. Dordu en J. Didier
tussen 1912 en 1914 en door H. Boreux in 1963 (Boreux 1995, 31, 33 nr. 4).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Sainte-Marie (-sur-Semois). Fusie: Etalle. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: ten zuiden van de baan Reims-Trier.

Grafveld Huombois “steengroeve Gigot”

Soort vindplaats: funerair.

In het gehucht Fratin werd klein grafveld ontdekt in het begin van de eeuw op de plaats Huombois (Van Doorselaer 1964, 
192, 202 foutief ondergebracht bij Virton; Corbiau 1978 , 215-217: vermengd met vondsten van Banel ; Boreux 1995). In
1909 werd door een steenkapper toevallig een incineratiegraf ontdekt in de steengroeve van Leon Gigot op de plaats 
Huombois. Een onderzoek uitgevoerd door de eigenaar bracht een twaalftal graven aan het licht. Minstens twee graven 
waren bijgezet in een stenen kist voorzien van een deksel. Eén kist had een lengte van 60 cm, de andere had een lengte van 
90 cm. De mooiste bijgaven werden verzameld en bewaard bij Leon Gigot te Marbehan (Habay). Bij de grafgiften bevond
zich een duifje in witte pasta met een hoogte van 10 cm (Van Doorselaer 1964,192: kleine vogel in witte terracotta; Boreux
1995, 29 nr. 17 ). Toen A. de Loë in 1913 zelf een onderzoek doorvoerde op de vindplaats, kon hij nog slechts 1 gedeeltelijk
vernield graf opgraven (A. de Loë 1937, 199, 272). Wij kunnen daarom veronderstellen dat het om een klein grafveld ging.
De voorwerpen van Gigot werden verdeeld onder zijn vijf kinderen. Het duifje kwam terecht bij de zoon, Albert Gigot die
uitweek naar de Verenigde Staten en aldaar overleed (Boreux 1995, 30). De statuette blijft onvindbaar. Een aanduiding voor
datering van de graven vormt een terra sigillatakom Drag. 27 met stempel OFMO (Boreux 1995, 30). Volgens Boreux 
behoort het grafveld tot de familie van de ambachtslui die werkzaam waren in het nabijgelegen pottenbakkerssite van 
Huombois. Deze waren werkzaam in de eerste eeuw.

Context 170: onbekend

Grafvelden Banel

Soort vindplaats: funerair.
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Cat. nr. 422 behoorde eertijds tot de verzameling Dordu. Het is niet uitgesloten dat het afkomstig is van één van beide 
grafvelden op de plaats Banel, opgegraven door Dr. Dordu (zie collectie Dordu).

Context 171: onbekend

Gecorrigeerde datering: 90-110 n.C.

Serie 286. Datering met iconografie: 90-110 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 422 (286).

Cat. nr. 422 (286). Thema: Minerva. Type: staand met aren pikkende vogel en apart Medusahoofd. 
Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Virton MG. Verzameling: Dordu. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Schalkhoven

Te Schalkhoven werden uit de Romeinse periode een begraafplaats gevonden op de plaats Homberg en gebouwensporen op de 
plaats Steenberg (Bauwens-Lesenne 1968, 327-328).

Gemeente: Schalkhoven. Fusie: Hoeselt. Limburg, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: grafveld, nederzetting.

Grafveld (?)

C. Bamps vermeldt in 1898 dat ridder de Borman naar eigen zeggen, bij opgravingen op zijn eigendommen te Schalkhoven,
een klein hoofdje in terracotta gevonden heeft dat vergelijkbaar was met het hoofdje nr. 347 uit Neerharen Rekem (Bamps 
1898, 72). Volgens de Borman zou het zich in het archeologisch museum Liège MC bevonden hebben. Kennelijk heeft 
Bamps het exemplaar uit Schalkhoven gezocht in dit museum, maar niet teruggevonden. Wanneer Schuermans de
vondstmelding in hetzelfde jaar overneemt, schrijft hij het beeldje toe aan een begraafplaats (Schuermans 1898, 402).

Context 172: onbekend

Stembert

In Stembert werden vier Gallo-Romeinse graven gevonden op de plaats Trawa (Tombeu) en vermoedelijk eveneens
Gallo-Romeinse graven op de plaats Sous le Chaineux (Defize-Lejeune 1964, 81). Een wegtracé in noordoostelijke richting op de
plaats Trawa, komt mogelijk overeen met het zuidelijk tracé van een baan van Bavay naar Keulen over Clavier Vervooz (zie 
vindplaats Trawa (Tombeu)).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Stembert. Fusie: Verviers. Luik, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: zuidelijk tracé Bavay-Keulen.

Grafveld Trawa (Tombeu )

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 150-200(?) n.C.

In het voorjaar van 1899 werden bij klei-ontginningswerken in een weiland, gelegen op de plaats Trawa, vier Romeinse 
graven ontdekt en de rand van een oude wegbedding. De voorwerpen werden aangekocht door J.-S. Renier, maar de huidige
bewaarplaats is niet bekend. De vindplaats is gelegen op het grondgebied van Stembert, op enige afstand ten noorden van de
toenmalige infanteriekazerne van Verviers, op perceel nr. 877, dat de hoek vormt tussen de chemin du Trawa en de chemin 
des Cherons of de oude weg van Jalhay naar Verviers (Tourneur 1899, 77-81 met plan p.80). De plaats Trawa is gelegen op
de helling van Stembert in de richting van de rivier Mangombroux, en is gelegen onder de plaats “Tombeu” (Tourneur 1899,
80).
Op een diepte van 90 cm werd de rand van een stenen wegdek aangetroffen met een kern van lokale kalksteenkeien. Het 
tracé verliep in noordoostelijke richting, parallel met de Chemin des Cherons en gedeeltelijk eronder. Bij de weg bevond zich
een uitdieping (Tourneur 1899, 82: “une excavation comblée”). Mogelijk gaat het om een gracht. Een tweede wegdek met 
een dunner keiendek en op een diepte van 50 cm, liep parallel met de Chemin du Trawa in noord-noordwestelijke richting. 
De typische constructie van het noordoostelijke tracé en de vergelijking van de diepte van deze weg met die van de graven,
maakt een datering in de Gallo-Romeinse periode aanneembaar.
De graven bevonden zich geconcentreerd binnen een driehoek met een zijde van 3 m. Zij waren aangelegd in volle grond, 
zonder bescherming. Er werden geen sporen gevonden van nagels. Het mobilier bevond zich in een zwarte laag, duidelijk 
onderscheiden van de natuurlijke klei. Centraal op de kleibodem bevonden zich de verbrande beenderresten en een munt. Het
vaatwerk was rond de asresten geschikt, leeg en zonder deksel. Graf vier bevatte geen munt en vermoedelijk geen 
beenderresten. De beschadiging van de voorwerpen gebeurde bij het onttrekken aan de zware kleigrond. De groepering van
een klein aantal graven, buiten de context van een grotere begraafplaats, doet nauwe familiale banden vermoeden en een 
chronologisch verband.
Van de 36 gevonden voorwerpen werden er 27 gezamenlijk afgebeeld, maar de foto laat niet toe de voorwerpen nauwkeurig
te determineren (Tourneur 1899, pl. II tussen p. 96 en 97). Enkele voorwerpen komen in aanmerking voor datering. Een 
munt van Antoninus Pius uit 149 n.C., gevonden in graf 2, situeert de begravingen in de tweede helft van de tweede eeuw.
Een zwart geverniste deukbeker uit graf 3, bevestigt deze datering.
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Context 173: Graf 4

Volgens de beschrijvingen bevatte het graf geen beenderresten en geen munt (Tourneur 1899, 92-95). Naast statuette
nr. 1178, vond men in rood aardewerk een groot intact bord en in groen glas een flesje en een kleine schaal. Het bord 
was uitgevoerd in rode pasta en droeg volgens Tourneur een volledig verdwenen vernis: hoogte 8 cm, diameter 17 cm,
diameter voet 8 cm, verticale gebombeerde randen, geen stempel. Het flesje in groen glas had twee kleine handvatjes
van de hals naar de buik: hoogte 4,5 cm, diameter rand 2,5 cm, binnendiameter van de hals 1 cm, omtrek van de buik 14
cm, voor de stabiliteit licht afgeplatte bodem (aryballos Isings 1957,78, vorm 61: tweede helft eerste tot derde eeuw).
De kleine schaal was eveneens uitgevoerd in groenachtig glas: hoogte 3 cm, diameter rand 8 cm, diameter voet 2,5 cm,
boven de voet een cirkelvormige rand met een breedte van 0,5 cm, de hoogte van de schaal boven de boord varieert van
1,5 tot 2 cm. Het graf werd toegeschreven aan een kind op basis van de afwezigheid van crematieresten en de
aanwezigheid van een glazen “speelgoedservies”, geïnterpreteerd als crepundia (Tourneur 1899, 85, 97).

Soort context: geen beenderresten. Datering: 150-200/210 n.C.

Serie 259. Datering met iconografie: 155/160-180/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: 
epigrafie (coroplast) 3686 (259), 3687 (259), 3688 (259) en 4937 (259).

Cat. nr. 1178 (259). Thema: Fortuna. Type: met twee hoornen en bijfiguren. Bewaringstoestand: volledig 
samengesteld uit twee fragmenten. Onthoofd door de spade en gelijmd ter hoogte van de hals. 
Trapeziumvormige basis met vooraan een breedte van 4,5 cm en achteraan 3,5 cm en met een dikte van 
5,2 cm. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: onbekend. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Bibliografie: Tourneur 1899, 93-95 en pl. II tussen p. 
96 en 97: alle gegevens van de beschrijving zijn ontleend aan deze tekst en foto; Renard 1905, 302 noot 2 
(vermelding). Foto: Tourneur 1899.

Strée

Te Strée werd in 1872 een Gallo-Romeins grafveld opgegraven door de Société Paléontologique et Archéologique de Charleroi,
op de plaats Terre dell Prelle (Van Bastelaer 1876,104-108 :situatieplannen Pl. 0 fig. 1-2). Driehonderd meter ten zuiden van het
grafveld, loopt de Chaussée Brunehault, geïdentificeerd met het zuidelijk traject van Bavay naar Keulen. Het grafveld is gelegen 
op ongeveer 7 km ten westen van Rognée, en op eenzelfde afstand ten oosten van het cultuscentrum van Fontaine-Valmont.
Op het grondgebied van Strée werden eveneens Incineratiegraven gevonden in het gehucht Mazelles en op de plaats Champs des
Cailles, enkele honderden meter van het grafveld Terre dell Prelle (Van Doorselaer 1964, 87).

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Strée . Fusie: Beaumont. Henegouwen, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: zuidelijk tracé Bavay-Keulen, grafveld.

Strée Terre dell' Prelle

Soort vindplaats: funerair. Datering: 90-200/275 n.C.

De plaats van het grafveld draagt het toponiem Terre dell Prelle (Van Bastelaer 1876, 104 , Pl. 0 fig. 1-2: situatieplannen: 
percelen 476 en 478). Het terrein loopt met een zachte helling af naar het zuiden, waar een kleine beek Les Macaux vloeit.
Door colluviale erosie bevonden de meest noordelijke graven zich op een diepte van amper 30 cm, waar zij tien meter 
zuidelijker reeds op 60 cm diepte aangetroffen werden. In de laagste zone bij de beek, werd een vermoedelijk ustrinum
aangetroffen onder een colluviaal pakket met een dikte van drie meter. De steenrijke en vochtige bodem, was ongunstig voor
de bewaringstoestand van de voorwerpen. Op een opgegraven zone van 55 op 35 meter, werden 115 graven opgetekend (Van
Bastelaer 1876, 109, 112). De meerderheid zijn crematiegraven uit de Gallo-Romeinse periode. In de zuidelijke zone werden
ook inhumatiegraven gevonden uit de Merovingische periode (Van Bastelaer 1876, 347-363: De inhumatiegraven hoorden 
volgens Van Bastelaer tot Germaanse bevolkingsgroepen. De Romeinse en Germaanse grafvelden zouden gedurende een
bepaalde periode gelijktijdig in gebruik zijn geweest, rond het midden van de derde eeuw. De auteur steunde zich vooral op
het in steenmateriaal aangelegde graf A, waaruit voorwerpen uit de twee fasen zouden afkomstig zijn. Vermoedelijk is hier
echter sprake van oversnijding of hergebruik van de monumentale grafconstructie. Het beschreven materiaal hoort 
onmiskenbaar tot de Merovingische periode zodat gelijktijdigheid is uitgesloten: gedamasceerd gordelbeslag, fibulae in
cloissoné-techniek etc.).
Het chronologisch zwaartepunt ligt in de tweede eeuw. In totaal werden 64 munten gevonden, die zich situeren tussen Nerva
(96-98) en Marcus Aurelius (161-180). Slechts één munt werd toegeschreven aan Nero (Van Bastelaer 1876,135-136,
339-346: Van Bastelaer situeert het zwaartepunt in de Antonijnse periode, maar merkt op dat de munten van Marcus
Aurelius ook nog in de derde eeuw kunnen zijn gebruikt; Van Doorselaer 1964, 87: grafveld gedateerd van eind eerste tot 
eind tweede eeuw). Een scherf van een Trierse spreukbeker bewijst echter dat het grafveld minstens in gebruik bleef tot het 
derde kwart van de derde eeuw (Van Bastelaer 1876, 197-200, Taf. VII,2); Künzl 1997, 129, 211 STE 1: algemene datering
van de spreukbekerkeramiek tussen 255 en 355 n. C). De fibulae hebben allen een gemeenschappelijk voorkomen in de
tweede eeuw en bevestigen zo het beeld van de munten (De voorkomende types zijn Riha 5.12 (midden eerste tot eerste
kwart tweede eeuw), Riha 5.15 (midden eerste tot eerste kwart tweede eeuw), Riha 5.17 (tweede helft eerste en eerste helft
tweede eeuw), Riha 7.16 (tweede helft eerste en eerste helft tweede eeuw), Riha 7.18 (eind eerste en tweede eeuw), Riha
7.25 (tweede eeuw), Riha 1.7 (tweede eeuw), Riha 7.17 (tweede eeuw en eerste derde van de derde eeuw), Riha 3.16 (tweede
helft tweede eeuw), Riha 7.20 (tweede helft tweede en eerste derde van de derde eeuw)).
De crematiegraven zijn vrij regelmatig gerangschikt. Verschillende oost-west gerichte rijen zijn herkenbaar op het plan (Van
Bastelaer 1876, 107, 112-113). De graven bevonden zich meestal op tussenafstanden van ongeveer 1 m. Er werden geen
oversnijdingen vastgesteld, met uitzondering van graf A, dat vermoedelijk oversneden werd of hergebruikt werd in de 
Merovingische periode. In graf 32 werden twee terracottastatuetten gevonden. De regelmatige schikking van de graven 31,
32 en 33, doet een chronologisch verband vermoeden. In deze zone waren de graven goed beschermd door een colluviaal
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pakket van ongeveer 60 cm (Van Bastelaer 1876, 107 en Pl. 0 fig. 1).

Context 174: Graf 32 (omstreeks 1870)

De grafinhoud bestond uit een pot omringd door vier glazen recipiënten, negen exemplaren van deels gebroken
vaatwerk, drie bronzen fibulae en fragmenten van twee terracottabeeldjes (Van Bastelaer 1876, 156-157: in de tekst 
worden foutief twee fibulae vermeld. Het graf telt er drie, waarvan twee identiek). Het eerste is een duifje zonder kop 
nr. 744 en het tweede is de onderste helft van een Venusbeeldje nr. 153. De kop van het duifje was gebroken voor het in
het graf terechtkwam. Dit werd door de opgraver vastgesteld door de aanwezigheid van beenderresten en een nagel die
zich hadden vastgehecht op het breukvlak, mogelijk reeds bij de verbranding (Van Bastelaer 1876, 239: “Cette tête a été
cassée avant que l’objet ne fut mis en terre. La présence de parcelles d’ossements et d’un clou fortement soudés sur la
cassure par le temps et peut-être par le feu du bûcher semble le prouver. Du reste, nous pouvons certifier que la tête ne
se trouvait pas dans la sépulture...”). Vermoedelijk gaat het niet om een urnengraf (Van Bastelaer 1876, 113 nt. 1, 231,
236 nr. R AX11,1: Van Bastelaer gebruikt met betrekking tot graf 32 de term “urn”, maar vermeldt geen beenderresten.
Hij gebruikt de term urn echter ook als algemene vormbeschrijving van een open, bolronde pot. Wanneer beenderresten
aanwezig zijn wordt dit expliciet vermeld, zoals bijvoorbeeld voor graf 7, waar de interpretatie van kindergraf berust op
de beenderresten). De interpretatie van graf 32 als kindergraf, berust vermoedelijk eerder op de aanwezigheid van de
statuetten, dan op de determinatie van de beenderresten.
Het graf werd door Isings gedateerd op het einde van de eerste eeuw, maar de reden hiervoor is onduidelijk (Isings 
1957, 92). Vier glazen voorwerpen werden teruggevonden in het graf, waarvan drie kandelaarunguentaria van het type 
Isings 82A2. Deze komen voor vanaf het einde van de eerste eeuw, maar de meeste exemplaren zijn van latere datum 
(Van Bastelaer 1876, 248 nrs. RBI 2,4/6/8, Pl VII,18: Isings 1957, 97-98: voorbeelden uit Colchester en Fresin uit de 
tweede helft van de tweede eeuw). Het vierde glazen voorwerp is een ondiepe trulla of steelpan van het type Isings 75a.
Hoewel deze vorm meestal gevonden wordt in late contexten, gebruikt Isings deze grafvondst als enig argument voor 
het voorkomen van deze pan vanaf het einde van de eerste eeuw (Van Bastelaer 1876, 252 nrs. RBI 11,3, Pl VIII,27; 
Isings 1957, 92: 2 voorbeelden uit Keulen met slangendraad versiering uit het einde van de tweede eeuw).
Twee kommetjes zijn uitgevoerd in een techniek die door De Laet werd omschreven als zeepwaar en die algemeen
gedateerd wordt tussen 70 en 200/210 (Van Bastelaer 1876, 184-185; De Laet et al. 1972, 51-56). Het eerste is een
imitatie van een terra sigillatakop Drag. 27, die in Blicquy voorkomt in “potterie savoneuse” tot in de tweede helft van
de tweede eeuw (Van Bastelaer 1876, 185 nr. RA III 1,9, Pl. V,9; De Laet et al. 1972, type IV 4, Tombe 78). Het 
tweede kommetje is van het type Holwerda 81/d. Ook dit type komt in Blicquy voor in zeepwaar tot het laatste derde
van de tweede eeuw (Van Bastelaer 1876, 185 nr. RA III 2,4, Pl. V,11; De Laet et al. 1972, type VI.3, Tombe 329).
Twee identieke bronzen emailfibula zijn van het type Riha 7.18 en komen voor op het einde van de eerste eeuw en de
volledige tweede eeuw (Van Bastelaer 1876, 277 nr. REI 17,1-2, Pl. II,3; Riha 1979, Type 7.18 vooral nr. 1690). Een
derde fibula is een spiraalfibula van het type Riha 1.7 of Almgren 16, dat voorkomt in de tweede eeuw (Van Bastelaer
1876, 268 nr. REI 2,7 zoals Pl. II,3; Riha 1979, Type 1.7).
De datering van het graf op het einde van de eerste eeuw zoals voorgesteld door Isings is niet duidelijk geargumenteerd.
Op basis van de bijvondsten moet het graf algemeen in de tweede eeuw worden gedateerd.

Soort context: graf, crematie, intentioneel gebroken vaatwerk en statuetten voor of bij de verbranding. Datering: 
100-200 n.C.

Serie 176. Datering met iconografie: 100-200 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: maldeel 3121 (176).

Cat. nr. 153 (176). Thema: Venus. Type: met dolfijn, uil en adelaar. Bewaringstoestand: basis met twee 
benen tot boven de knieën, de adelaar en de dolfijn. Hoogte: 6,1 cm. Breedte: 6,5 cm. Bewaarplaats: 
Charleroi MAC. Inventarisnummer: S 3273. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Apart gevormd vierhoekig voetstuk: balk. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1,5). Omschrijving in Van Bastelaer 1876: “poterie fine, blanche à vernis brun”. Van 
een eventuele beschildering of engobe is echter niets meer zichtbaar. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Van Bastelaer 1876, 240-2411 nr. R.A XII 2/1 pl. 8,10: volgens de 
auteur vervaardigd in een witte pasta met bruine deklaag; Dheedene 1959, 134 nr. 677; Schauerte 1985, 
192 Nr. 293.

Serie 898. Datering met iconografie: 100-200 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 744 (898). Thema: duif. Type: kop naar voor. Bewaringstoestand: bewaard zonder kop. Breedte: 
9,3 cm. Bewaarplaats: Charleroi MAC. Inventarisnummer: S 3272. Productietechniek: twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Van Bastelaer 1877, 239-240 nr. R.A XII 1/1 pl. 8,3 links; Dheedene 
1959, 134 nr. 676.

Taviers Terre aux Pierres

Op het knooppunt van de wegen van Tongeren naar Bavay en van Namen in de richting van Tienen, ontwikkelde zich in het
huidige Taviers achtereenvolgens een Gallo-Romeinse vicus en een versterking. De belangrijkste vondsten situeren zich op en 
rond het perceel A 154 b, waarvan de oostelijke helft in het midden van de negentiende eeuw reeds het toponiem Terre aux 
Pierres droeg (Claes 1954, 225, 228 fig. 1: plan met aanduiding van de vindplaats; Leva 1958, 8-13, fig. 3-6: ligging en situering
op het kadasterplan van 1956 en de oudere kadastrale situatie; Knapen-Lescrenier1970 ,258-259: bibliografie). In 1848 deed de 

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Taviers . Fusie: Eghezée. Namen, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: baanvicus van middelmatig belang (stopplaats ?); kruispunt van de wegen Keulen-Bavay en Namen-Tienen, 
nederzetting, laat-Romeinse versterking, Apollo. Datering: 0/50 - 410 n.C.
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toenmalig eigenaar Dethy hier een aantal opmerkelijke vondsten, waarvan in 1851 een verslag werd opgesteld door Eugène Del 
Marmol. Met het doel de grondvesten uit 1848 terug te vinden, startte P. Claes, ruim een eeuw later, in september van 1952
opnieuw opgravingen op het perceel. Een kelder en stenen muren, beschreven door Del Marmol werden niet teruggevonden, maar
het belang van de vondsten was zo groot dat de opgraving van 1953 tot 1955 werd overgenomen door de Soc. Arch. de Namur en
nog later van 1955 tot 1957 werd verder gezet met de hulp van de NDO onder leiding van J. Breuer. Het resultaat van dit 
onderzoek was enerzijds een vicus met een oppervlakte van ongeveer zes hectare en anderzijds een versterking met een
oppervlakte van ongeveer één hectare.
De bewoning van de vicus wordt gedateerd in de vroeg- en midden-Romeinse tijd vanaf de periode Claudius - Nero volgens Leva
en vanaf de Augusteïsche periode volgens Brulet (Leva 1957, 49; Petit en Mangin 1994, 256(R. Brulet)). Vermoedelijk duurde de
bewoning tot aan de troebelen van de tweede helft van de derde eeuw. Op de vicus bevond zich een monumentaal stenen gebouw.
Hiervan getuigen de vele vondsten van monumentale steensculptuur die op de site werden gevonden (Leva 1957, 49, 51 fig. 2: 
fragment van een stenen beeld dat de tors van een man voorstelt). Dit afbraakmateriaal vormde tevens de aanleiding voor het 
toponiem “Terre aux Pierres”.
Midden in het vroegere woongebied, werd na het midden van de derde eeuw een wegblokkade gebouwd. De versterking of burgus
kende twee bezettingsperiodes (Leva 1957, 52-53 met plan p.50 fig. 1). De eerste periode wordt gesitueerd in de tweede helft van
de derde eeuw. De tweede periode, gesitueerd in de loop van de vierde eeuw, ging gepaard met een schaalvergroting. De keramiek
en voorwerpen uit de grachten van de versterking, zijn voor het grootste deel afkomstig van de oudere periode van de vicus.
Sporen van constructies van de oudere nederzetting werden gevonden aan de binnenzijde van de grachten, maar de sporen zijn 
moeilijk te interpreteren. De versterking ligt voor het grootste deel op perceel A 154 b, het perceel waar Claes in 1952 gegraven 
heeft en waar ook de vondsten uit 1848 zich situeerden. Op deze plaats werden eveneens de fragmenten van sculpturen gevonden,
die getuigen van de afbraak van een groot publiek gebouw of monument uit de periode van de vicus. De opgravingen toonden aan
dat de versterking gebouwd werd na verhoging van het terrein.
Op perceel A 156 c werd een antieke weg gevolgd over een afstand van 68 m (Leva 1958, 40). Deze loopt parallel aan de
Chaussée Brunehaut en komt uit op de zuidelijke gracht van de versterking. Dit wegfragment zou kunnen behoren tot de weg 
Bavay - Keulen, die de vicus doorsneed en in de laat-Romeinse tijd plaatselijk buiten gebruik gesteld werd door het graven van de
versterking.

Vicus, zone binnen de burgus

Soort vindplaats: vicus. Datering: 0/50-410 n.C.

De vicus kende volgens C. Leva twee bezettingsperiodes (Leva 1957, 49). De eerste periode loopt van het midden van de 
eerste eeuw tot halfweg de tweede helft van de tweede eeuw. De tweede periode is te situeren op het einde van de tweede en
de eerste helft van de derde eeuw (Volgens Leva vangt de tweede bezettingsperiode pas aan in de loop van de derde eeuw. 
Een van de argumenten is een belangrijke lacune in de muntvondsten tussen Marcus Aurelius (161-180) en Decius (249-251)
(Leva 1958, 8 nt. 5, 15-16). De inhoud van de kuil in sleuf 53/2 schijnt deze hypothese niet te bevestigen. Hierin is een
continuïteit vast te stellen van het einde van de tweede eeuw tot de eerste helft van de derde eeuw en zeker geen lacune (zie 
contexten)). Een wijopschrift aan Apollo vermeldt restauraties die vermoedelijk plaatsgrepen rond het einde van de tweede 
eeuw. Het bevond zich in een kuil die de resten van een vernield cultusgebouw bevatte en die gegraven werd in de
gevorderde derde eeuw (zie contexten).
De tot nu toe gevoerde opgravingen kennen een ingewikkeld verloop. De eerste graafwerken waarvan de literatuur melding
maakt werden verricht in 1848 door de toenmalige eigenaar. Daarbij zouden een kelder en stenen muren zijn teruggevonden.
Ruim een eeuw later werd opnieuw de eigenaar van het terrein, de heer Piette, geprikkeld door nieuwsgierigheid. Ook hij zou
volgens Claes een hoek van een muur hebben aangesneden en een kelder met een diepte van 3 m op ruim 40 m afstand van
de Chaussée Brunehaut.
Vanaf 1952 tot 1957 kwam het onderzoek in een stroomversnelling. In deze korte periode hadden niet minder dan vier 
personen afwisselend de leiding over de graafwerken. De start werd genomen door P. Claes in 1952 en 1953. Nog in 1953
werden opgravingen verricht door de Société Archéologique de Namur o.l.v. P. Schittekat, die de vlag in 1954 en 1955 
doorgaf aan C. Leva. Tenslotte werd het onderzoek van 1955 tot 1957 voortgezet door J. Breuer. Nooit werd een poging
ondernomen om de opgravingsplannen van deze losse campagnes op elkaar af te stemmen. Alleen van de laat-Romeinse 
burgus, opgegraven tussen 1955 en 1957, werd een plan gepubliceerd door C. Leva (Leva 1957, 50 fig. 1). Aan de hand van
de opgravingsdossiers van P. Claes, hebben wij getracht in de mate van het mogelijke, de verschillende sleuven uit het 
onderzoek van 1952 tot 1955 te projecteren op het gepubliceerd plan van de burgus, om zo tot een situering van de vondsten
uit de vicus te kunnen komen (niet gepubliceerd opgravingsdossier P. Claes, bewaard in MAN Namen). Al de graafwerken 
tussen 1952 en 1955, hadden plaats binnen de grachten van de laat-Romeinse burgus, waarvan het bestaan pas werd
vastgelegd bij de latere opgravingen van J. Breuer. De verschillende opgravers oriënteerden zich voor de meetpunten 
voornamelijk op de dichtbij gelegen wegen, ten zuiden de Chausée Brunehaut en ten oosten de weg naar Eghezée. Zelden
werd hierbij rekening gehouden met de opgravingen van de voorgaande campagnes, zodat een exact plan op dit ogenblik niet
mogelijk is.
Met toestemming van Victor Piette kon P. Claes in 1952 vier kleine zoeksleufjes graven. De positie van sleuf 52/4 werd
gekozen op basis van de vondstconcentratie aan de oppervlakte. Zij werd begonnen als twee kuiltjes van 1 m2 naast elkaar.
Daarin werd een grote hoeveelheid aardewerk, metaal, dierenbeenderen en bouwafval gevonden. In april van 1953 verrichte
Claes een reeks boringen die resulteerden in nieuwe opgravingen in september van hetzelfde jaar. Hierbij werden 5 sleuven
gegraven. Sleuf 53/3 werd op basis van boringen uitgezet en bracht een betonnen vloer aan het licht. Sleuf 53/2 en 53/4 
sloten aan op sleuf 52/2. Het werd duidelijk dat zich hier een kuil bevond met een diameter van ongeveer 6 m. De rijke
vulling bevatte onder andere een wijsteen ter ere van Apollo en twee terracottastatuetten. In oktober van hetzelfde jaar werd
een nieuwe opgraving verricht door de Société Archéologique de Namur onder leiding van P. Schittekat (Institut des 
Sciences Naturelles de Bruxelles). Deze doorsneed het terrein met een 40 m lange axiale sleuf, waarop loodrecht 4 sleuven
E, B, C en D werden uitgezet. De axiale sleuf sneed aan de westzijde de periferie van de kuil met de wijsteen die door Claes
was opgegraven. Sleuf 53/E legde in een uitbreiding aan de oostkant opnieuw de betonnen vloer bloot van sleuf 53/3. Ten
zuiden van de axiale sleuf groef Schittekat een 20 m lange sleuf 53/A met noordoost oriëntatie en een klein zoeksleufje 53/F.
Van augustus tot november 1954 werden de opgravingen van de Société hervat, ditmaal onder de leiding van Leva. Deze 
onderzocht aan de oostelijke perceelgrens een rechthoekige oppervlakte van 15 op 10 m, ingedeeld in vierkante vakken van 4
m2 en aansluitend een langwerpige sleuf 54/H met een breedte van 1 m. Opnieuw werden resten gevonden van een betonnen

257



vloer, uitbraaksporen van muren en honderden fragmenten witte steen, waarvan er vele bewerkt waren met geometrische en 
florale motieven. Ook werden fragmenten gevonden van kleinere en meer dan levensgrote beelden. Verder werd een perfect
rechthoekig kuil met verticale wanden aangesneden met een zeer rijke vulling, een waterput en een houten kist met
aardewerk. Het opgravingsvlak van Leva overlapte gedeeltelijk de axiale sleuf en sleuf 53/D van Schittekat. Sleuf 53/5 van 
Claes moet zich volledig binnen het vlak bevonden hebben. In Augustus en september 1955 groef Leva een 10 m lange sleuf
die min of meer de noordrand volgde van de axiale sleuf van Schittekat. Voor de vierde maal werden hierbij de
overblijfselen van de kuil met de wijsteen aangesneden. Verder werd een tweede stenen waterput aangesneden.
Van alle structuren en archaeologica die gedurende deze opgravingen gevonden werden, zijn alleen de voorwerpen uit de 
kuil met de wijsteen door P. Claes gepubliceerd (Claes 1954). Uit het globaal overzichtsplan van de sleuven blijkt dat deze
structuur gesneden werd door niet minder dan vier sleuven, gegraven door Claes, Schittekat en Leva tussen 1952 en 1955.

Context 175: Perceel A 154 b, sleuf 1953/2, kuil 1952/1955

Zowel de opgraving als de situering van de kuil laten vele vragen in het ongewisse. Halkin situeert de ligging van de 
kuil op 50 m ten noorden van de Chaussée Brunehaut en 150 m ten westen van het kruispunt van de Romeinse weg met
de baan van Ramillies naar Eghezée (ASAN 67, 1954, 257 (L. Halkin)). Volgens het opgravingsdossier van P. Claes 
bevond het midden van de kuil zich op 47,25 m loodrecht op de as van de Chaussée Brunehaut. Het “ledigen” van de 
kuil gebeurde gespreid over verschillende jaren en gebeurde ver van systematisch. Dankzij de dagboeken van P. Claes,
is het mogelijk de gebeurtenissen te reconstrueren (De resultaten van de opgravingen van Schittekat en Leva, die de 
zuidelijke periferie van de kuil opnieuw sneden, werden niet bestudeerd).
Sleuf 1952/4 werd gegraven op een plaats waar veel aardewerk en glas aan de oppervlakte verspreid lag. De sleuf
bestond uit 2 aangrenzende kuilen van 1 m2 die het noordwestelijke deel doorsneden van de structuur die pas in 1953
als kuil herkend werd. De bouwlaag was 30 cm dik. Daaronder tekende zich een zwarte laag af. Bovenaan in deze laag
werden enkele scherven gevonden waaronder de helft van een terra sigillatakop Drag. 27 en vele beenderen, volgens 
Claes van runderen.
Sleuf 1953/2 werd gegraven op 48 m ten noorden van de Romeinse weg en was de meest westelijke sleuf uit de 
opgraving van P. Claes (Claes 1954, 227-229). Toen pas werd duidelijk dat de structuur een kuil betrof met een 
diameter van 6 m en een diepte van meer van 2,5 m. In de vulling bevond zich onderaan een accumulatie van
houtskool, gemengd met veel stukken zandsteen en enkele zeldzame scherven van keramiek en pannen. Daarboven 
bevond zich een grijze laag die vooral keramiekscherven bevatte. Hierop rustte het belangrijkste pakket, samengesteld 
uit een opeenhoping van dakpannen en diverse materialen waaronder keramiek. Dit pakket werd door een dunne 
kleilaag onderverdeeld in twee lagen van min of meer gelijke dikte, wat op een onderbreking in de opvulling zou 
kunnen wijzen. Het archeologisch materiaal uit de kuilvulling behoort in elk geval tot de vicusperiode en niet tot de
versterking die later op deze plaats werd gebouwd, vermits het jongste materiaal gedateerd wordt voor de eerste 
bezettingsperiode van de versterking.
De vulling bevatte een waaier van archaeologica in diverse materialen: een stenen wijaltaar, keramiek die opvalt door 
de luxueuze uitvoering en de vaak zeldzame vormen, glaswerk, twee terracottastatuetten, een bronsmunt van Hadrianus
(117-138) en één van Marcus Aurelius (161-180), ijzeren voorwerpen waaronder een bijl, een paardenbit, speerpunten,
een schaar, grendels, een slot, een sleutel en bronzen voorwerpen waaronder het handvat van een mes met een
gestileerd dierenhoofd en een spiraalfibula. Verschillende bronsfragmenten waren vervormd door de inwerking van
vuur. Als constructiematerialen zijn de dakpannen te vermelden, fragmenten van vensterglas waarop aan de randen nog
mortelsporen aanwezig waren, fragmenten van dunne beschilderde muurpleister en stukken roze beton (Claes 1954,
230-243: beschrijving van de voorwerpen). Onmiddellijk bovenop de onderste houtskoollaag werden dicht bij elkaar
drie fragmenten gevonden van een paardenbeeldje dat vrijwel volledig terug kon worden samengesteld. Waarschijnlijk
was het één van de eerste voorwerpen die in de kuil geworpen werden en was het ten gevolge hiervan in 3 stukken
gebroken. Een fragment van een Minervabeeldje werd eveneens in deze kuil gevonden, maar de juiste situering is niet
gekend. Vooral het gevernist aardewerk is goed vertegenwoordigd. Het meest merkwaardige recipiënt is een vaas met 
drie handvatten waartussen in reliëf tot nog toe onverklaarde tekens werden aangebracht: een schijf, een schijf en een
staaf en tenslotte tien schijfjes die een driehoekig motief vormen (Claes 1954, 238 fig. 3,2, 240 nr. 13 Pl. II,2 ). Een
andere opvallende vondst is de schaal op hoge voet, mogelijk wierookschaal, Gose 446 (Claes 1954, 255 addendum).
Het merendeel van het dateerbaar vaatwerk is te situeren op het einde van de tweede eeuw en de eerste helft van de 
derde eeuw (Gevernist aardewerk Niederbieber 32c, 32d, 33a, fragmenten van zes exemplaren 33a of 33c, en 33c; 
wrijfschaal Gose 460; kom Gose 506; schaal Gose 446; twee exemplaren in terra sigillata Drag. 32, scherven van twee
mortaria in terra sigillata Drag. 45. Een uitzondering vormen twee scherven in terra sigillata die behoren tot het type
Drag. 27, in gebruik tot midden tweede eeuw en scherven van drie exemplaren Drag. 18/31). Eén van de geverniste
bekers is een Triers product dat gedateerd wordt in de eerste drie vierden van de derde eeuw (Claes 1954, 239 nr. 7, fig.
3,7; Symonds 1992, Group 33 bijzonder Fig. 25 nr. 494 en p.51 voor de datering).
Het wijaltaar in blauwe kalksteen bevond zich in het bovenste deel van de kuilvulling op een diepte van 80 cm onder 
het maaivlak in een laag met voornamelijk dakpannen (Claes 1954, 230-233 fig. 1-2). Aan de rechterbovenkant was het
licht beschadigd. De steen was met het opschrift omlaag gekeerd. In de aangestampte laag erboven bevond zich precies
boven de plaats van het wijaltaar een intacte tegula in horizontale positie. Het was de enige volledige tegula die
teruggevonden werd op de opgraving. De zeer goed bewaarde inscriptie luidt volgens Halkin: DEO APOL(LINI)/
IANVARI/ VS DVRIO/ NIS (FILIVS) PVTEV(M)/ EX IVSSV/ RESTITVIT/ L(IBENS) M(ERITO). In vertaling is dit
“Gewijd aan de god Apollo en in diens opdracht, herstelt Ianuarius, zoon van Durio deze put, gaarne en met reden” 
(ASAN 67, 1954, 259-261 (L. Halkin)). De vader Durio met een inheemse naam, heeft zijn zoon een Latijnse naam
gegeven eindigend op -ius, die de indruk wekt van een gentilicium. Ianuarius is zelf geen burger vermits alleen zijn
voornaam is vernoemd. Het werkwoord “restituere” wordt gewoonlijk gebruikt voor “fons, aqua of piscina”. De 
combinatie met puteus kan dan volgens Halkin in verband gebracht worden met een waterput. De restauratie waarover 
sprake is, kan dan de monumentale bovenbouw van de waterput zijn. Volgens de lettervorm en de kwaliteit van het 
opschrift, dateert Halkin het wijaltaar paleografisch in de Antonijnse periode, rond het midden van de tweede eeuw 
(ASAN 67, 1954, 258 (L. Halkin)). Het toevoegsel “deus” geeft eveneens een aanduiding voor de datering. Vanaf ca. 

Soort context: kuil. Datering: 150/200-275 n.C.
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180 n.C. ontstond in het Rijnland de gewoonte het voorvoegsel deus te plaatsen bij de naam van de inheemse goden die
op dat moment een heropleving kenden. Naderhand werd het ook gebruikt bij de Romeinse godennamen die dan
meestal een epitheton kregen, bijvoorbeeld Apollo Grannus (ASAN 67, 1954, 262 (L. Halkin); WZ 17, 1898, 18 e.v.
(A. Riese)). Dit zou betekenen dat het opschrift dateert van het einde van de tweede eeuw, wat perfect in 
overeenstemming is met de datering van het vaatwerk.
Zowel de typologie van het vaatwerk als de epigrafie geven een datering voor het depot in het laatst kwart van de 
tweede eeuw en in de derde eeuw. Een Trierse zwart geverniste beker, geeft een terminus post quem voor de begraving
in de loop van de derde eeuw (ondanks de late datering van het vaatwerk voert P. Claes, omwille van de munt van 
Marcus Aurelius, de datum 161 aan als terminus post quem (Claes 1954, 233). Het opschrift maakt melding van een
heropbouw, de brandsporen en het puin getuigen op hun beurt van een tweede vernieling. De berging van het puin in 
Taviers zou verklaard kunnen worden doordat het terrein in gereedheid diende gebracht voor de bouw van de
versterking.

Serie 791. Datering met iconografie: 150/200-275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 532 (791). Thema: paard. Type: met halsriemen. Bewaringstoestand: gereconstrueerd uit 3 
fragmenten. Kleine ontbrekende fragmenten werden aangevuld met gips ter hoogte van de breuk op de 
buik en vooraan en in het midden van de voetplaat. Hoogte: 11,4 cm. Breedte: 13,2 cm. Bewaarplaats: 
Namur MA. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Geïntegreerde poten en staart.. Breed gladgestreken naad, vooral ter hoogte van de golvende 
staart en de borst, waar de halsband en de hangers werden uitgevaagd en niet geretoucheerd. De voorzijde
van de voorpoten is over de hele breedte geglad en vertoont vele verticale groefjes bij het gladden 
veroorzaakt door grove bestanddelen van de pasta. De staart is afgesneden juist boven het niveau van de 
voetplaat. Er is geen luchtgat aanwezig, wel een barst in de naad ter hoogte van de onderbuik. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Volgens Dheedene 1959 
sporen van geelbruine beschildering aan de kop. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad tot licht
schurend. Bibliografie: Claes 1954, 233-235 pl. II, 1; Namurcum 29, 1955, 48 (F. (Courtoy): schenking 
door P. Claes aan het museum Namur MA ; Dheedene 1959, 135-136 nr. 678.

Cat. nr. 756. Thema: Minerva. Bewaringstoestand: breedte van de zetel 5,5 cm. De hoogte van de voet tot
de knie 6 cm. Hoogte: 6 cm. Verzameling: P. Claes, Ukkel. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). 
Bibliografie: Claes 1954, 235-236 fig. 2; Dheedene, 136 nr. 679: vermeldt “privé-verzameling Claes”. 
Foto: Claes 1954.

Theux

De site van Theux omvat verschillende vindplaatsen die in tijd en ruimte nauw met elkaar verbonden zijn. Zij zijn gelegen in de
vallei van de Hoegne, een bijrivier van de Vesdre. Fragmenten van een onvolledige wij-inscriptie afkomstig van het heiligdom
van Juslenville, leren ons dat de plaats in de Oudheid gekend was onder de naam TECTA (Bertholet et al. 1983, 197-202 (M. Th.
Raepsaet-Charlier en A. Deman). De streek bevat uitgebreide natuurlijke rijkdommen als steenkool, ijzererts, marmergroeven 
voor zwart marmer, verschillende lauwwaterbronnen en een bron met ijzerhoudend water te Wislez (De Maeyer 1940, 163).

De oudste sporen uit de Romeinse periode bevinden zich in het gehucht Juslenville waar vermoedelijk onder Claudius een
belangrijk centrum ontwikkelde met een heiligdom en een pottenbakkersatelier . Op het bijbehorend grafveld werden naar 
schatting 122 graven gevonden. In het laatste kwart van de eerste eeuw werd op 1100 m van de begraafplaats van Juslenville en 
op 600 m van het heiligdom, het grafveld van Theux in gebruik genomen. Hier werden naar schatting 66 graven teruggevonden.
Rond het midden van de tweede eeuw ontstond een derde kleinere begraafplaats met een tiental graven op de plaats 
Pouillou-Fourneau op 1200 m afstand van het grafveld van Juslenville. Volgens Bertholet was dit grafveld mogelijk verbonden
met een kleine rurale inplanting (Bertholet et al. 1983, 64). Al deze grafvelden raken in onbruik rond het einde van de tweede of 
het eerste kwart van de derde eeuw. Schaarse sporen op de grafvelden van Theux en Juslenville en twee muntschatten wijzen op 
een beperkte bewoning in de vierde eeuw. Belangrijk is dat de drie begraafplaatsen verbonden zijn met het heiligdom door wegen
die nog steeds bestaan of door perfect rechtlijnige percelering. Vanuit de ligging van de verschillende sites, de kadastrale indeling
en de topografie, stelt Bertholet dat de sites verbonden waren door diverticula die de verbinding vormden met het zuidelijk tracé 
Bavay - Keulen ten westen en de weg Tongeren - Trier ten oosten (Bertholet et al. 1983, 69). Beide hoofdbanen zouden het 
natuurlijk verloop van de heuvelruggen volgen en ten noorden van Theux de Vesdre oversteken (Bertholet et al. 1983, 72-73 plan
II). De verschillende vindplaatsen in de streek, zijn verspreid over een areaal van 1500 hectare. Vermits dit gebied te groot is om
één aaneengesloten vicus te vormen, moet het veeleer gaan om een geheel van kleine rurale inplantingen die zich bedienen van
een gemeenschappelijk fanum. Zo werd in 1977 door middel van luchtfotografie een gebouw ontdekt op ongeveer dertig meter
van het fanum waarvan de afmetingen overeenkomen met een villa (Bertholet et al. 1983, 77). Rekening houdend met het totaal
aantal graven schat Bertholet de gemiddelde populatie in de streek op 35 mensen (Bertholet et al. 1983, 77). Hierbij moet wel
rekening gehouden worden met de lacunes in onze kennis door gebrekkige opgravingsmethode uit de vorige eeuw en de grote
erosie in het gebied door landbouw.
Het artisanaat bestaat uit een pottenbakkersatelier met twee ovens die in 1868 gevonden werden op perceel B 911. Hoewel oudere
vondsten melding maken van ijzerbewerking, kan bij gebrek aan systematische opgravingen op de vaak volledig verstoorde
terreinen, de ouderdom van deze sporen niet meer worden vastgesteld (Bertholet et al. 1983, 75-76). De enige resten van

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Theux. Fusie: Theux. Luik, B.
Antieke naam: Tecta. Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: heiligdom, 2 grafvelden. kleine landelijke inplantingen. pottenbakker. metallurgie. grondstoffen. zuidelijk tracé van de
baan Tongeren-Bavay. baan Tongeren-Arlon. inscripties gewijd aan Mithras. Datering: 40-275/410 n.C.
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metaalnijverheid die zeker opklimmen tot de Romeinse tijd werden teruggevonden bij de opgraving van het heiligdom in 1975.
Statuetten werden gevonden in het gehucht Juslenville op de begraafplaats en in de artisanale zone met de pottenbakkersovens.

Juslenville , artisanale zone (percelen B 911, B 903, B 897)

Soort vindplaats: artisanale zone, pottenbakkers, constructie met stenen fundering, metaalverwerking (?), graf. Datering: 
40-275 n.C.

Bij kleiwinningswerken op perceel B 911, werden in 1869 twee cirkelvormige ovens gevonden met een diameter van 1,5 m,
die met elkaar in verbinding stonden door een kanaal (De Limbourg 1870, 289-291). De ene was gevuld met scherven met
een witte tot rode kern en met een donkergrijze engobe, de andere bevatte nog plastische klei. De wanden van de ovens en
het kanaal waren door vuur versinterd (De Limbourg 1870, 289: “Leurs parois, notamment au bord supérieur, ainsi que
celles d’un canal qui les reliait, étaient enduites d’une couche dure provenant de l’action du feu.”). Op basis van de 
beschrijving van P. De Limbourg kunnen de structuren geïnterpreteerd worden als in serie geschakelde pottenbakkersovens 
(Bertholet et al. 1983, 39). In de buurt werd ook een kleine kuil aangesneden met in de vulling resten van ijzer lood en het
kwikerts cinnaber. Deze metalen konden gebruikt worden als pigment voor engobes. Bij dezelfde kleiwinningswerken werd
eerder op hetzelfde perceel een inhumatiegraf ontdekt (De Limbourg 1870, 288-289). Het lichaam was bedekt met zachte
kalksteen, asse en houtskool en hield in de rechterhand een munt van Calligula (37-41). Ten oosten van al deze sporen
bevond zich een constructie met stenen funderingen en een bovenbouw in vakwerk, waarin onder andere ijzeren tangen
werden teruggevonden (De Maeyer 1940, 164). Een bronzen statuette van Mercurius is eveneens afkomstig van dit perceel
(Bertholet et al. 1983, 40 fig. 9: Mercurius).
In 1870 werd ook op perceel B 903 een gelijkaardige ovenstructuur gevonden als op perceel B 911 (De Limbourg 1870, 293:
“un four du même genre que ceux découverts en 1869”).
Op het aangrenzende perceel B 897 werden de Romeinse vondsten gevonden, vermengd met metaalslakken (De Limbourg 
1870, 292 en nt. 2: “Ces scories et cette terre noire récèlent les tessons et les antiquités.”). Ook de vierde-eeuwse muntschat 
die in 1868 op dit terrein werd gevonden, bevond zich vermengd met metaalslakken en aardewerk (Bertholet et al. 1983, 37;
De Maeyer 1940, 163: situeert de muntvondst op perceel B 897). Volgens deze getuigenissen hebben hier metallurgische 
activiteiten plaats gegrepen, maar het is niet duidelijk of zij uit het Hoge Keizerrijk dateren.
Hoewel geen systematische opgravingen werden verricht op deze percelen is het volgens de oude vondstmeldingen 
aanneembaar hier een artisanale zone te situeren. De aanwezigheid van graven, in zoverre de sporen juist geïnterpreteerd,
werden is niet ongewoon. Volgens Bertholet zouden de graven vergeleken kunnen worden met de arme graven van werklui
in het keramiekatelier van Lezoux (Bertholet et al. 1983, 76 nt. 87; H. Vertet, Pauvres potiers, pauvre misère, in Les potier
gaulois, Dossiers de l’ Archéologie 1974, nr. 6, 85-89).

Context 178: Perceel B 911, bij overnstructuren

Bij de vondsten in keramiek die gepaard gingen met de ovenstructuren, gevonden in 1869, bevond zich een fragment
van een terracottabeeldje in witte pasta (De Limbourg 1870, 291). Het fragment werd niet teruggevonden.

Soort context: bij overnstructuren.

Context 179: Perceel B 903

Bij de voorwerpen verzameld op dit perceel in 1870, noemt P. de Limbourg opnieuw een fragment van een 
terracottabeeldje (De Limbourg 1870, 293: hier vermeld bij de vondsten van percelen B 911 en B 897; Bertholet et al. 
1983, 38 en Tableau VIII: statuette gevonden op perceel 903, bij winning van plastische klei tussen 8 mei en 27
september 1870. De voorwerpen werden geschonken aan het IAL).

Juslenville, grafveld Sur les Minières

Soort vindplaats: funerair. Datering: 50-225 n.C.

Het grafveld van Juslenville werd opgegraven in 1851, 1868-1869 en 1874-1875 door P. de Limbourg met de hulp van het in
1850 opgerichte Institut Archéologique de Liège. Het bevond zich op de percelen B 762a, B 762b, B 758 en B 757, op de
plaats met het toponiem sur les Minières (Bormans 1868, plan tussen 140 en 141; Bertholet et al. 1983, 22 plan I: situering
van de sleuven). De toenmalige opgravingsmethode bestond uit het graven van kleine zoeksleuven op de plaatsen waar de
vondstconcentraties het grootst waren. Met uitzondering van de goed omlijnde loculusgraven, was het met dergelijk methode
niet mogelijk afzonderlijke grafensembles uit elkaar te houden. In de verslagen en de nummering werden de voorwerpen op
datum en ook per perceel gerangschikt. Daarbij komt dat meer dan de helft van de graven reeds geplunderd was, of 
verstoord. De graven bevonden zich overigens zeer ondiep, onmiddellijk onder een teellaag van 20 tot 25 cm. De meeste 
opgravingen werden uitgevoerd door een mijnwerker die uitbundig gebruik maakte van hak en houweel zodat vele 
voorwerpen sterk beschadigd werden, niet door het grafritueel, maar door de opgraving. De beoordeling van de rijkdom van
het grafveld, het aantal graven en het grafritueel, zal daardoor steeds onvolledig blijven (Bertholet et al. 1983, 15-20, 25
tabel: de snelheid waarmee gegraven werd in Juslenville zou volgens Bertholet verklaren waarom hier minder kleine
voorwerpen gevonden werden dan op het naburige grafveld van Theux, waar zorgvuldiger te werk gegaan werd en dat
daarom onterecht als een rijker grafveld wordt beschouwd. Daarenboven had de collectie die voor bewaring geselecteerd
werd voor het museum van het IAL in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw af te rekenen met slechte 
bewaring, diefstal en verwisseling met voorwerpen uit Theux en Tongeren). In totaal werden naar schatting 122 brandgraven
opgegraven. Daarbij horen 43 loculusgraven die hoofdzakelijk met zandsteenplaten waren opgebouwd en 53 graven in volle
grond, vaak voorzien van een stenenkrans (Bertholet et al. 1983, 25-27). De beenderresten bevonden zich meestal in urnen, 
maar waren soms op de grond uitgestrooid. De bijgaven dateren het grafveld vanaf het midden van de eerste eeuw met een 
maximale bezetting in de tweede eeuw tot aan de eerste Germaanse invallen, waarna het geleidelijk verlaten werd op het
einde van de tweede eeuw of het eerste kwart van de derde eeuw (Bertholet et al. 1983, 31-2, 34-35 met tabellen van de 
munten, stempels op terra sigillata en glaswerk per vindplaats: De geïdentificeerde munten beslaan een periode van Augustus
tot Commodus (180-192 n.C.)).

Context 176: Perceel B 757, graf 3/9/1868: jongere sector van het grafveld

Soort context: graf, loculus. Datering: 50/150-225 n.C. Gecorrigeerde datering: 180-225 n.C.
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Op 3 september 1868 werd Venusstatuette nr. 154 gevonden in een graf op perceel B 757 (Bormans 1868, 148-149). De
sleuf bevond zich centraal op de zuidelijke helft van het perceel (Bormans 1868, 145: sleuf op 18,8 m van perceel B 
758; Bertholet et al. 1983, 22 plan I: perceel B 757 nr. 2). Deze zone bevatte zeer veel loculi, afgewisseld met gewone
graven. Vermoedelijk was het graf met de statuette een loculusgraf (Bormans 1868, 148 “tombe sans couvercle (la
charue l’avait sans doute emporté précédemment”: uit deze zinsnede kunnen wij afleiden dat de stenen onderbouw van
het graf nog wel aanwezig was). Aan het westelijk uiteinde van het graf vond men een beenderdepot met verschillende
bronsresten en 25 kralen van verschillende vorm in verguld, blauw, wit en rood glas. Sommigen waren driekleurig
(Bormans 1868, Pl. I nr. 5 tussen 142 en 143). Daarnaast bevond zich het Venusbeeldje bovenop twee fragmenten van 
een wit glazen unguentarium (Bormans 1868, Pl. I nr. 6 tussen 142 en 143; Isings 1957, 41 Form 27 “test-tube 
unguentarium”: Nero - vierde eeuw). Het beeldje werd beschadigd bij het vrijmaken van de glasfragmenten eronder en
nadien gerestaureerd.
De grafgiften bieden geen houvast voor de datering. Wel kan met zekerheid worden gesteld dat de zone onmiddellijk
rond het graf in de tweede helft van de tweede tot het begin van de derde eeuw gebruikt werd (Bormans 1868, Pl. II nr.
1 tussen 144 en 145, 147-148, Pl. IV nr. 2 tussen 150 en 151: loculus van 31 augustus met onder andere mortarium 
Drag. 45 met leeuwenkop en zwart geverniste beker Tongeren 216 en 220 (eind tweede - derde kwart derde eeuw)).

Serie 192. Datering met iconografie: 180-225 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 154 (192). Thema: Venus. Type: met bolrond voorwerp in aedicula. Bewaringstoestand: 
samengesteld uit een 10-tal fragmenten. Kleine fragmentjes op de overgang tussen de basis en het 
baldakijn werden aangevuld bij de restauratie. De donkere vlekken ter hoogte van de breuken zijn te wijten
aan de oude restauratietechnieken. Sterk vervaagd detail, gedeeltelijk te wijten aan erosie, maar zeker ook
door de vaagheid van de mal. Hoogte: 20,3 cm. Bewaarplaats: Liège MC. Inventarisnummer: I 2510. 
Productietechniek: Aedicula uit twee maldelen. Venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. 
Geïntegreerd ovaal voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak, vooral in de diepere delen aan de 
voorzijde. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs tot licht
geeloranje (Munsell 10 YR 8/2,5). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Bormans 
1868,148-149, Pl. III (tekening waarop de figuur de rechterarm omlaag houdt en de linkerarm omhoog), 
445 nt. 2 (foto achteraan): de auteur herkent een rond voorwerp in de rechterhand en identificeert het als 
spiegel; Blanchet 1901, 268-269 fig. 29: foutieve tekening, waarop Venus beide armen omhooggeplooid 
heeft; Renard 1905, 302 nt. 2; Dheedene 1959, 86 nr. 472; Bertholet et al. 1983, 28 fig. 4; Schauerte 1985,
183 Nr. 270 “grafveld 1ste-2de eeuw”; Lange 1994, 216 Serie 37 Nr. 3 (niet afgebeeld).

Context 177: Perceel B 758, opgraving1868/1869: oudere sector

Twee beeldjes van zittende godinnen nrs. 260 en 265 werden gevonden bij de campagne van 1868-1869 op perceel B 
758 dat de oudste kern van het grafveld herbergt. De oudste munten zijn afkomstig van dit perceel en de graven 
vertonen hier de grootste dichtheid. Hoe verder in oostelijke of westelijke richting, hoe verder de graven uit elkaar 
liggen (Bertholet et al. 1983, 27). De graven in volle grond domineren in deze zone (Bertholet et al. 1983, 33: Volgens
Bertholet zijn de onbeschermde graven het oudst en verschijnen de loculi pas vanaf Domitianus; Een soortgelijke
situatie doet zich voor op het grafveld van Remagne, waar de concentratie van door steenplaten beschermde graven het
grootst is in de jongste sector. Ook te Remagne waren deze graven het sterkst verstoord. Mogelijk zijn deze graven het
best te lokaliseren door plunderaars: zie Remagne). Omwille van de sterke verstoring van het terrein werden de hier 
gevonden voorwerpen opgesomd zonder context. Bormans schrijft de slechte toestand van het terrein toe aan
systematische grafroof op het perceel door een knecht van een hoeve sinds 1848, maar antieke plunderingen en
landbouwerosie zijn waarschijnlijk ook niet vreemd aan deze situatie (Bormans 1868, 431).

Soort context: funerair.

Serie 373. Datering met iconografie: 125-160 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: petrografische analyse 261 
(373).

Cat. nr. 260 (373). Thema: vrouw met hond. Type: zittend met vrucht. Bewaringstoestand: sterk 
beschadigd oppervlak. Terug samengesteld uit een 20-tal fragmenten. Ontbrekende delen werden opgevuld
met gips: aan de rugzijde aan de schouder , de rug en de basis en aan de voorzijde boven de voeten, ter 
hoogte van de breuk op de borst. Verweerd opppervlak. Op de foto van Bormans uit 1898 ontbreken 
fragmenten aan de rechterschouder, de linkerkant van de hals en een fragment van de romp ter hoogte van
de linker elleboog. Hoogte: 15,9 cm. Bewaarplaats: Liège MC. Inventarisnummer: I 2733. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met 
ingesneden zijleuningen: bijna 2 cm onder de hand en vrijwel horizontaal uitgesneden. Geretoucheerde 
naad: dwarse groefjes op de bovenarmen. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Bormans 1868, 444-445, foto 
achteraan; Blanchet 1901, 268-269; Renard 1905, 302 noot 2; Dheedene 1959, 86 nr. 473; Bertholet et al.
1983, 28 fig. 4; Schauerte 1985, 251 Nr. 565; Lange 1994, 258 Serie 159 Nr. 7: foutief ingedeeld bij een 
serie met hond.
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Serie 420. Datering met iconografie: 115-125/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 264 
(420); Frankfurt of Trier: chemische analyse 4010 (420).

Cat. nr. 265 (420). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met vrucht. Bewaringstoestand: sterk 
doorgedreven restauratie zodat de hoogte en breedte maten niet meer betrouwbaar zijn. Samengesteld uit
minstens 11 fragmenten. Ronde breuklijn ter hoogte van de borst. Gipsreconstructie van het middendeel 
van de rechterzijkant met onder andere de rechteronderam en de rechterknie. De foto uit 1868 bij Bormans
toont nochtans geen ontbrekende delen, wel breukvlakken. Hoogte: 12,9 cm. Bewaarplaats: Liège MC. 
Inventarisnummer: I 2734. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op
het oppervlak. Zetel met ingesneden zijleuningen: de bovenrand van de linkerzijleuning verloopt lichtjes 
schuin, ca. 1,5 cm onder de onderarm en de bovenrand van de rugleuning helt schuin af naar links. Gaatje
gegraveerd in de haarrol boven het voorhoofd en de dot. Bijgesneden naad: een insnede op beide armen 
geeft de zoom van de mouwen aan. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). 
Hardheid: zacht (Mohs 1). Bibliografie: Bormans 1868, 444-445, foto achteraan; Blanchet 1901, 268-269;
Renard 1905, 302 noot 2; Dheedene 1959, 86 nr. 474; Bertholet et al. 1983, 28 fig. 4; Schauerte 1985, 251
Nr. 564: foutief ingedeeld bij “zittende godin met hond”; Lange 1994, 258 Serie 159 Nr. 6: foutief 
ingedeeld bij een serie met hond.

Juslenville, heiligdom Sur les Borsus

Soort vindplaats: heiligdom, metallurgie. Datering: 50-300 n.C.

De vindplaats is gelegen op perceel B 1162 op de plaats Sur les Borsus. Op korte afstand van het fanum bestonden 
verschillende bronnen. In de tempelzone werden tussen 1975 en 1979 twee gebouwen opgegraven waarvan één met het
typische grondplan van een tempel. Het archeologisch materiaal dateert de bezetting van het midden van de eerste eeuw tot 
het einde van de derde eeuw (Bertholet et al. 1983, 226 (D. Marcolungo)). Gebouw A met een oost-west oriëntatie bestaat uit
twee vertrekken (Bertholet et al. 1983, 87-96). Het westelijke vertrek heeft een bewaarde lengte van 7,35 m en een breedte 
van ca. 7 m. Zowel de fundering als de opstand van de muur bestaan uit kleine regelmatige zandsteenblokken. Onder de 
bevloering van zandsteenplaten bevond zich een afwatering die vertrok in de zuidoosthoek van het vertrek, precies op de 
plaats waar een cirkelvormige kuil gegraven was met een diameter van 70 cm. Deze kuil had een diepte van 55 cm tegenover
het vloerniveau en was afgeboord met opstaande leisteenplaten. Bovenaan lag in de vulling een galerus of schouderplaat van
een gladiator. Zij behoort tot de wapenrusting van de retiarius gewapend met net en drietand en de laquearius, gewapend met
lasso en stok. Deze plaat zat gevat tussen twee leisteenplaten. Verder bevatte de kuil been, houtskool, nagels, aardewerk en
fragmenten van beschilderde bepleistering. Boven de kuil bevond zich in de oostmuur een nis, gevormd door 2 imbrices die 
in het muurverband waren gemetst. In de nis bevonden zich een lang been en een grote nagel. Het oostelijke vertrek is in een
jongere bouwfase toegevoegd. Dit werd vastgesteld door het gebruik van een andere mortel en een andere fundering die 
bestond uit grote rivierkeien in droog verband. Er werd geen vloer aangetroffen en van een dakbedekking was geen spoor. 
Een zwarte brandlaag die gedeeltelijk onder de fundering doorliep doet een oudere bezetting vermoeden. Ongeveer in het
midden van het vertrek bevond zich een komvormige elliptische kuil met een grote hoeveelheid ijzerslakken, verbrande 
keien, gebakken klei en houtskool (Bertholet et al. 1983, 93, 96 fig. 10). Mogelijk zijn het de resten van een laagoven en 
bevond zich een metaalverwerkend atelier op deze plaats. Het is echter niet aangetoond of dit artisanaat hoort bij de oudere
brandlaag, of bij het nieuw gebouwde vertrek. In de stratigrafie is de brandlaag niet zichtbaar boven de kuil. Volgens D.
Marcolungo wijst de bouwtechniek zonder bevloering en dakbedekking en met minder verzorgd muurverband op een utilitair
karakter van het vertrek (Bertholet et al. 1983, 221 (D. Marcolungo)). Ongeveer 3 m ten zuiden van gebouw A bevond zich
een tweede gebouw B met dezelfde oost-west oriëntatie (Bertholet et al. 1983, 96-107). Het is een typische Gallo-Romeinse
tempel met een bijna vierkante cella van 9,6 x 10,1 m en een omgang. De fundering van de cella bestaat zoals vertrek II van
gebouw A uit grote rivierkeien. De vloer bestond uit een 10 cm dikke laag klei vermengd met houtskool. Vermits deze laag
dieper ligt dan de vloer van de omgang is het ook mogelijk dat de eigenlijke vloer volledig verdwenen is. In het midden 
bevond zich een ondiepe cirkelvormige kuil met een diepte van 20 cm en een diameter van 70 cm, gevuld met concentrisch
geplaatste tegulafragmenten. Mogelijk gaat het om de fundering van een altaar of de basis van een cultusbeeld. In de 
noordoosthoek van de cella werd een bronzen everzwijn gevonden in verticale positie. Het bevond zich in een nis, gevormd
door de wanden van de noord- en de oostmuur, twee verticaal geplaatste tegulae en een groot horizontaal geplaatst
imbrexfragment voor de afdekking. Het dier had een ronde vrucht in de muil (Bertholet et al. 1983, 105 fig. 19-20, 167-170
nr. 309 Pl. 13). De omgang rond de cella had een 10 cm dikke vloer van geglad beton vermengd met kleine ijzerslakken op
een fundering van 15 tot 20 cm dik die bestond uit grote ijzerslakken (Bertholet et al. 1983, 99). Dit bewijst het bestaan van
metaalnijverheid die gelijktijdig was met het bouwen van de tempel of die eraan voorafging. D. Marcolungo vergelijkt de 
tempel met die van Grobbendonk of Pouillé, twee sites met voor-Romeinse bewoning waar veel sporen van ijzerbewerking
werden gevonden (Bertholet et al. 1983, 221 (D. Marcolungo)).
Voorwerpen die verwijzen naar de cultus zijn het bronzen everzwijn en een ijzeren miniatuurzeis (Bertholet et al. 1983, 173
nr. 317: zeis). Het everzwijn wordt in verband gebracht met de cultus van Dea Arduina, vaak geassocieerd met Diana. De 
miniatuurzeis wordt aanzien als een attribuut van Mithras of Perseus. Sinds de zestiende eeuw zijn er bovendien 2 inscripties
gekend uit Theux gewijd aan de “onoverwinnelijke god Mithras” of DIM (Bertholet et al. 1983, 45 fig. 10).

Context 180: Geen

Soort context: funerair. Datering: oudere sector n.C.

Theux

Soort vindplaats: foute vondstmelding.

De Loë vermeldt statuetten in Theux, maar dit steunt op een verwarring met Juslenville (De Loë, carte archéologique de la
Belgique romaine. Répertoire statistique et bibliographique, ms., s.d., 532-536; Defize-Lejeune 1964, 84 ).

Context 181: Geen

Soort context: funerair. Datering: oudere sector n.C.
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Tienen

Romeins Tienen is gelegen op een Plateau bij de samenloop van de Gete en de Menebeek (De clerck 1983, 5 Afb. 1: topografisch
plan met aanduiding van de Romeinse wegen). Het wordt in oost-westelijke richting doorkruist door de weg van Tongeren naar
Cassel. Verder komen er vermoedelijk de wegen samen vanuit Grobbendonk, Elewijt, Beaudecet, en Braives (Martens et al. 2002,
44 Fig. 1). De topografische ligging bij het samenvloeien van twee rivieren en de ontwikkeling van het Romeinse wegennet, lagen
mee aan de basis van de bloei van de agglomeratie. Ongetwijfeld speelde de wisselwerking met het omliggende agrarisch gebied 
ook een belangrijke rol. De sterke landbouworganisatie van de streek komt tot uiting in de centuriatio, waarvan de sporen in het 
omliggende werden vastgesteld. Grote villae te Hoegaarden, Kumtich en Vissenaken zijn de stille getuigen van de agrarische
exploitatie van de streek. Tienen was ook gekend voor haar keramiekproductie. Op de sites Kluisveld, Overlaar Goudberg en 
Hoegaarden werd keramiek gevonden die fel gelijkt op de productie van een Tiense pottenbakker (De clerck 1983, 29). Romeinse
pottenbakkersovens werden opgegraven op ca. 1,3 km ten noordwesten van de vicus op de plaats Schelpheuvel en in de zuidelijke
randzone van de nederzetting. De oven van Schelpheuvel was in gebruik op het einde van de eerste eeuw en gedurende de 
volledige tweede eeuw (AAL 5, 1972, 128, plan I,13: situering van de oven van Schelpheuvel(J. Mertens); De clerck 1983, 19, 
347: ligging en datering). Een pottenbakkerswijk in de zuidelijke randzone vervaardigde terra nigra in de eerste helft van de
tweede eeuw. Iets ten noorden van deze ovens, werd in de tramstraat een oven opgegraven voor ruwwandig en gewoon aardewerk
die functioneerde van het einde van de tweede eeuw tot het midden van de derde eeuw (zie contexten).

Door het karteren van oude vondstmeldingen en door het recente onderzoek, werd vastgesteld dat de vicus zich uitstrekte over een
oppervlakte van ongeveer 60 hectare (AAL 5, 1972, 119-127 (J. Mertens); Desittere 1963, 144-149: overzicht van de oudere 
vondstmeldingen; Martens et al. 2002, 45). De uitgestrektheid van de site werd bevestigd bij recent onderzoek sinds de tachtiger
jaren aan de noordwestrand van de vicus en aan de zuidelijke periferie. De vicus ontstond in de Tiberisch - Claudische periode en
bleef bewoond tot het begin van de vierde eeuw (De Clerck 1983, 7: ontstaan in de eerste helft van de eerste eeuw en verlaten in
de tweede helft van de derde eeuw; Martens et al. 2002, 45): ontstaan in Tiberisch - Claudische periode en verlaten in eerste 
decennia van de vierde eeuw).
Aan de noordwestrand van de vicus werd in 1995 en 1996 door het IAP een sector onderzocht die aanvankelijk een openbare
functie vervulde met een publiek thermengebouw en een horreum. Deze bestemming wijzigde in de loop van de eerste helft van 
de tweede eeuw. Vanaf die tijd bevond zich in deze zone een industriële wijk. Het areaal werd verlaten rond het einde van de
tweede eeuw.
In de zuidelijke randzone werd een eerste campagne gevoerd in 1981 en 1982 in opdracht van het museum Tienen SM. Boven een
genivelleerd woonsite uit de eerste eeuw, ontwikkelde zich hier in de loop van de tweede helft van de tweede eeuw een
pottenbakkersatelier, gelegen bij een luxueuze woning. Aansluitend bij de zone van deze beperkte opgraving, werd vanaf 1997 in
de zuidelijke periferie van de vicus door het IAP een toekomstig industriegebied, gekend onder de naam Grijpenveld. 
(Romeinendag 1999, 11(M. Martens en A. Vanderhoeven): De opgravingen vonden plaats in een samenwerkingsverband tussen 
het IAP later VIOE, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Vlaams Brabant en de stad Tienen). In deze zone werden
over een oppervlakte van 14 hectare de resten van de agglomeratie en het grafveld opgegraven ( Martens et al. 2002, 43-45). De 
eerste resultaten op het Grijpenveld, maken duidelijk dat de zone een gemengde industriële en cultische betekenis heeft gehad. 
Men vond er onder meer de resten van pottenbakkersovens, een glasatelier en een Mithraeum. In de zuidwesthoek van het
opgegraven areaal in de zuidelijke periferie, bevond zich een grafveld. Op een oppervlakte van 5 hectare werden tot nog toe 1200
crematie - en inhumatiegraven geborgen (Romeinendag Tongeren 1998, 8 (M. Martens en A. Vanderhoeven); Romeinendag
Tongeren 1999, 13 (M. Martens en A. Vanderhoeven); Martens et al. 2002, 43-45). Het grafveld was in gebruik van de Tiberisch -
Claudische periode tot het begin van de vierde eeuw (M. Martens in Martens en De Boe 2004, 27).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 60 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Tienen. Fusie: Tienen. Vlaams-Brabant, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: vicus, samenloop Gete en Menebeek, wegenknooppunt van baan Tongeren-Cassel en de banen naar Grobbendonk, 
Elewijt, Gemloux en Taviers, thermen, horreum, artisanaat, pottenbakker, Mithraeum. Datering: 20/40-320 n.C.

Noordwestrand, Zijdelingse straat

Soort vindplaats: artisanaal. Datering: 20/40-175/190 n.C.

Opgravingen door het IAP in 1995 en 1996 onder leiding van G. Vynckier en A. Vanderhoeven, onderzochten de
noordwestelijke rand van de Romeinse vicus, gelegen aan de Zijdelingse straat. De zone werd doorkruist door de Romeinse
weg van Tienen naar Elewijt. Op basis van de munten en de terra sigillata kan worden gesteld dat de bewoning hier opklimt 
tot het midden van de eerste eeuw en verdwijnt aan het einde van de tweede eeuw (Romeinendag 1996, 20 (A. 
Vanderhoeven en G. Vynckier); voordracht G. Vynckier voor AVRA 1996: Een grote hoeveelheid Augusteïsch-Tiberische
munten die gevonden werd, is te verklaren door een lange muntcirculatie. Er werd geen ander materiaal gevonden uit deze 
vroege periode. De grootste hoeveelheid munten dateert uit de 60er jaren van de eerste eeuw. Daarna is er een geleidelijke
afname naar het einde van de tweede eeuw. Een munt van Postumus (259-268) bevond zich in een uitbraakspoor. De terra 
sigillata komt voor vanaf het midden van de eerste eeuw en is afwezig in de derde eeuw. De herkomst is vooral 
Oost-Gallisch en iets minder Midden-Gallisch). Alle gebouwensporen bevonden zich aan één zijde van de Romeinse weg, op
het hoogst gelegen deel van het terrein.
De bewoningsgeschiedenis kan in twee fasen worden geschetst, waarbij de sector een omschakeling onderging van een 
publieke naar een artisanale zone, rond 120/140 n.C.
Vermoedelijk in de Flavische periode werd een Romeins horreum opgericht langs de Romeinse straat (Romeinendag 1996,
20 (A. Vanderhoeven en G. Vynckier; Romeinendag 1997, 12 (A. Vanderhoeven en G. Vynckier)). Dit houten gebouw had 
een lengte van minstens 60 m en een breedte van 3,6 m. Het werd aangelegd met de lange zijde langs de straat. In de eerste
helft van de tweede eeuw werd het gebouw ontmanteld. Aan dezelfde kant van de weg, werd eveneens in de Flavische
periode een badgebouw opgericht dat omwille van zijn afmetingen een publiek karakter had (Romeinendag 1997, 12 (A.
Vanderhoeven en G. Vynckier): het gebouw heeft een lengte van 22 meter en een breedte van 8 meter). Langs een centrale as
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bevonden zich achtereenvolgens een stookplaats, een warm-, lauw- en koudwaterbad. Ook dit gebouw werd voor het midden
van de tweede eeuw afgebroken (Romeinendag 1997, 12 (A. Vanderhoeven en G. Vynckier): in het puin van de uitgebroken
hypocaust bevonden zich menselijke skeletresten uit de Romeinse tijd. Volgens de auteurs zijn deze mogelijk van rituele 
aard en vergelijkbaar met vondsten uit dichtgegooide waterputten; zie ook een schedel in terras van de noordtempel van 
Tongeren).
Het terrein van het horreum en het publiek badgebouw werd nog voor het midden van de tweede eeuw omgevormd tot 
artisanale zone. Drie of vier gebouwen geven met een gemeenschappelijke portiek uit op de straat (Romeinendag 1997, 
12-13 (A. Vanderhoeven en G. Vynckier)). Deze gebouwen kenden zowel een hout- als een steenbouwfase. Een reeks kuilen
vlak naast de straat bevatte onder andere bronsslakken, naast gebruikte en ongebruikte smeltkroesjes. Op verschillende 
niveaus bevonden zich sleutelgatvormige oventjes. Zij behoorden vermoedelijk zowel tot de houten als tot de stenen 
constructies (voordracht G. Vynckier voor AVRA 1996). Eén van de gebouwen kon volledig worden opgegraven. Binnen 
het rechthoekig grondplan bevonden zich meer dan 20 ovenstructuren. Smeltkroezen en bronsslakken uit de omgeving, doen
vermoeden dat hier een bronsgieter aan het werk was. Grote hoeveelheden versplinterd runderbot uit dezelfde contexten, zijn
de artisanale resten van lijm- en vetproductie (Romeinendag 1997, 13 (A. Vanderhoeven en G. Vynckier); Romeinendag 
1997, 9-10 (A. Ervynck en A. Vanderhoeven)). Brandafval in de bovenste laag van de kuilen en greppels getuigt van de 
vernieling van de sector in de tweede helft van de tweede eeuw. De plaats bleef nadien verlaten. Mogelijk staat deze 
vernieling in verband met de Germaanse plundertochten.
Terracottabeeldjes werden geassocieerd met de tweede fase van de sector, die chronologisch veilig afgebakend kan worden 
tussen 120/140 en 175/190. In deze periode had de plaats een uitgesproken artisanaal karakter.

Context 182: Put 001, spoor 71 (1995)

Vulling van een kuil uit de tweede eeuw, behorend tot de ambachtelijke zone (Info G. Vynckier).

Soort context: kuilvulling. Datering: 120/140 -175/190 n.C.

Cat. nr. 1168. Thema: buste van een jongen. Type: kaalhoofdig (risus). Hoogte: 7,2 cm. Breedte: 7 cm. 
Bewaarplaats: Tienen SM. Inventarisnummer: vondstnummer 098. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/3). Zeer 
dunne witte engobe of verweringslaag: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat.

Context 183: Put 001, spoor 7 (1995)

Afdekkingslaag vol nederzettingsafval uit de tweede eeuw bovenop het kiezelpakket van de straat. Statuette nr. 1169.

Soort context: afdekkingslaag. Datering: 120/140 -175/190 n.C.

Cat. nr. 1169. Thema: buste van een jongen. Type: kaalhoofdig (risus). Bewaringstoestand: bovenste helft
van de voorkant van het hoofd met het voorhoofd, de wenkbrauwen en de helft van de ogen. Breedte: 3,5 
cm. Bewaarplaats: Tienen SM. Inventarisnummer: vondstnummer 011. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Dikwandig: wanddikte 6 mm tot 1 cm. De scherpe kant van de naad is 
schuin afgevlakt voor het assembleren. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht bruinig grijs (Munsell 7,5
YR 7/1). Oppervlak dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/4). Geen engobe. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

zuidelijk grafveld

Context 998: tumulus

Een rechthoekige houten grafkamer werd aangelegd in een diepe ronde kuil met een diameter van 5 meter en een diepte
van 3,8 m (M. Martens, T. Debruyne en I. Van Den Vonder, Romeinendag 2005, 61-64). De grafkamer zelf had een
lengte van 3,7, een breedte van 3,1 m en een hoogte van 1,5 m. Op de bodem van de grafkamer bevonden zich in de
zuidelijke hoek de brandresten, vergezeld van een glazen fles, twee munten en een bronzen fibula. Op het ingestorte 
dak van de grafkamer bevonden zich bijgaven in keramiek, brons en glas, een menselijk skelet en een groot aantal 
skeletten van dieren: een paard, minstens drie honden en tientallen foetussen van honden. In een aantal rituele kuilen
rond de tumulus werden eveneens verbrande resten aangetroffen van keramiek, brons, glas en been.
Een terracottabeeldje van Bacchus werd gevonden op het diepste niveau, tegen de buitenwand van de aanlegschacht,
buiten de bekisting van de grafkamer.

Serie 946. Datering met iconografie: 160/170-180/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 1200 (946). Thema: Bacchus. Type: staand met panter, beker en druiven. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 18,9 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. Productietechniek: Gipsmal: malknobbeltjes op
het oppervlak.. Bijgesneden naad. Basis met ingesneden binnenhoeken.. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: bleek geel (Munsell 2,5 Y 8/3). Resten van beschildering alleen bewaard op de voorzijde. Bruine 
beschildering op de muil, het oog, de hals, de poot en het lichaam: dof roodbruin (Munsell 5 tot 2,5 YR 
4/2 tot 4/3). Mogelijk was de hond volledig beschilderd. Iets blekere bruine pigmentresten zijn bewaard 
boven de rechterhand. Zwarte pigmentresten in de haren: donker blauwgrijs (Munsell 10 BG 3/1). Donker
grijsgele pigmentresten in de plooien tussen het kleed en het linkerbeen ter hoogte van de kop van de hond
(Munsell 2,5 Y 5/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Zuidelijke periferie, Grijpenveld

De oudste sporen dateren uit de Claudische tijd en bestaan uit een zuidoost gericht wegtracé, met ten zuiden een vierkante
omgrachte ruimte met een zijde van zestig meter (Romeinendag 1999, 11-12 (M. Martens en A. Vanderhoeven): met
grondplan). Daarbinnen bevond zich een rechthoekig houten gebouw met een lengte van 25 meter en twee grote kuilen. De
V-vormige gracht was plaatselijk nog drie meter breed en had een diepte van twee meter. Over de ganse omtrek was de 
gracht vrijwel vrij van vondsten. Alleen aan de noordelijke zijde, aan weerskanten van de ingang bevatte zij een grote 
hoeveelheid archaeologica, waaronder verbrande leem, verbrande stenen, houtskool en verbrand bot, mogelijk afkomstig van
geruimde haarden. In aardewerk bevatte de gracht enerzijds scherven van vooral drinkgerei in terra sigillata, dunwandig
vaatwerk en Belgische waar en anderzijds scherven van containers als dolia, kurkurnen, maar vooral een zeer grote
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hoeveelheid “technisch vaatwerk”, vermoedelijk zoutcontainers. Daarnaast werden ijzeren voorwerpen gevonden, een
intaglio en glazen armbanden en kralen. Twee opvullingsfasen waren herkenbaar, waarvan de onderste voorwerpen bevatte 
uit de eerste helft van de eerste eeuw (Romeinendag 1998, 8 (M. Martens en A. Vanderhoeven). Rekening houdend met de 
teruggevonden vondstcategorieën, vermoeden M. Martens en A. Vanderhoeven, dat de ruimte een gemengde ceremoniële, 
commerciële en residentiële functie vervulde, waarbij het uitwisselen van goederen waaronder zout, een belangrijke rol 
speelde (Romeinendag 1998, 8 (M. Martens en A. Vanderhoeven): hypothetisch werd aanvankelijk een marskamp of een
cultusplaats vooropgesteld); Romeinendag Tongeren 1999, 11(M. Martens en A. Vanderhoeven)). De homogene
samenstelling van de vondstconcentratie bij de ingang van het complex en het feit dat de keramiek te verdelen is in tafelwaar
en containers, brengen Martens tot het besluit dat het om een eenmalig depot gaat, waarin de resten van een feestmaal
werden verzameld (M. Martens in Martens en De Boe 2004, 27). Hoewel de directe omgeving van de omgrachte ruimte in de
verdere ontwikkeling van de agglomeratie intens gebruikt werd, bleef het areaal van de omgrachte ruimte in de rest van de 
Romeinse periode onaangeroerd.
In de tweede en derde eeuw bevonden zich, buiten de omheinde zone, twee veldwegen die de vicus in zuidelijke richting 
verlieten (Romeinendag 1999, 13(M. Martens en A. Vanderhoeven)). Langs één van de wegen werden sporen gevonden van
een houten waterleiding, die zorgde voor de afvoer van water vanuit het centrum van de vicus naar de periferie
(Romeinendag 1998, 7-8 (M. Martens en A. Vanderhoeven)). Verder werden ook perceelgreppels teruggevonden.
Houtbouwsporen zijn vrijwel volledig weggeërodeerd en steenbouw ontbreekt volledig (Romeinendag 1998, 7-8 (M.
Martens en A. Vanderhoeven)).
Ten noorden en ten noordoosten van de omheinde ruimte werden in de loop van de Flavische periode twee
pottenbakkerscomplexen ingericht. Hiertoe behoorden telkens twee ovens met eromheen een aantal kuilen met 
nederzettingsafval en productieafval (Romeinendag 1999, 13 (M. Martens en A. Vanderhoeven): zes ovens; M. Martens in
Martens en De Boe 2004, 27: telkens twee ovens). Vastgesteld werd, dat in de eerste helft van de tweede eeuw terra nigra 
werd vervaardigd, naast gewoon aardewerk als kruiken en dolia. Dit complex ligt ten zuiden van de nabijgelegen 
pottenbakkersoven van de Tramstraat. Zoals in de Tramstraat, werden ook hier verschillende rijke deposities geborgen, die
als rituele depots kunnen worden omschreven. Zij variëren van eenvoudige depots van enkele, meestal intacte recipiënten op
de bodem van de kuil, tot zeer rijke depots met brons en steensculptuur. Bij het aardewerk valt het belang op van de
wrijfschalen. Eén kuil bevatte naast een tufstenen beeldje van een zittende Fortuna, een rijk bronsdepot in een pot met 
dekselgeul. Het bronsdepot bestond uit een kandelaar, een olielamp in de vorm van een saterkop, een wierrookbrander, een
statuette van een hond op een voetstuk, armbanden, vingerringen en een munt (Romeinendag 1998, 8 (M. Martens en A. 
Vanderhoeven; M. Martens in Martens en De Boe 2004, 27-28 fig. 2 nr. 8). In een andere kuil werd naast verschillende 
volledige hondenskeletten en de resten van een uitgebreid servies in keramiek, een fragment gevonden van een
terracottastatuette gesigneerd door Servandus (M. Martens in Martens en De Boe 2004, 27-28 fig. 2 nr. 10). In de
onmiddellijke omgeving van deze kuil bevond zich een ander depot met drie hondenskeletten en een paardenkop. Het 
samengaan van hondenskeletten en rituele contexten is blijkbaar geen alleenstaand verschijnsel op de vicus (Martens et al. 
2002, 87; M. Martens in Martens en De Boe 2004, 28). Keramiek was niet de enige artisanale activiteit in deze sector. Ten
zuidoosten van de pottenbakkerswijk bevond zich in de tweede eeuw een glasoven.
In de loop van de eerste helft van de derde eeuw werd aan de noordwestelijke rand van de vroegere omgrachte zone een 
Mithraeum opgericht (M. Martens in Martens en De Boe 2004, 25-56). Het heiligdom bevond zich in een ruimte die 
minstens aan drie zijden omgeven was met een palissade. Een kuilencomplex naast het Mithraeum en binnen de palissade
bevatte de resten van een banket voor een honderdtal genodigden. Dit werd afgeleid uit de aantallen van het servies. De 
aanwezigheid van muurpleister in de kuilen doet vermoeden dat de tempel ter gelegenheid van het banket gerenoveerd werd.
Op ongeveer 100 m ten noordoosten bevond zich het nog actieve pottenbakkersatelier van de Tramstraat, die vermoedelijk 
de maker was van een deel van de keramiek en van de cultusvoorwerpen. De jongste dateerbare voorwerpen in de kuil waren
Trierse spreukbekers uit de periode tussen 250 en 270 n.C. Het banket had dus plaats in deze periode of later. Uit het
slachtafval kon worden afgeleid dat de dieren geslacht waren op het einde van juni, rond de zomerzonnewende. In de tempel
zelf bevond zich een ritueel depot met een zwaardfragment en enkele scherven afgedekt door dakpannen. Mogelijk ging het
om een bouwoffer ter gelegenheid van de oprichting of de verbouwing van de tempel.

Context 185: werkput 01, vlak 01, spoor S 082, laag 067

Spoor S 082 was een onregelmatig rechthoekige kuil met een zijde van 6 op 9 meter, gelegen aan de noordhoek van het
latere mythraeum. Hij doorsneed een gracht van een oud wegtracé uit de Tiberisch-Claudische tijd. De westzijde van de
kuil vertoonde brandsporen. De diepte van de kuil bedroeg 2 meter, maar het loopvlak lag in de Romeinse tijd nog een
halve meter hoger (Martens et al. 2002, 45-47 Fig. 2-3: grondplan en doorsnede).
De hoeveelheid keramiek in het depot is indrukwekkend. In totaal werden 573 individuen onderscheiden, waarvan er 39
konden hersteld worden met een volledig archeologisch profiel (F. Hannut in Martens et al. 2002, 46-47). Op de bodem
bevond zich een volledig mortarium Drag. 45. Keramiek werd gevonden in verschillende stratigrafische lagen, maar de
studie ervan wees uit dat deze laagsgewijze vulling geen chronologische betekenis heeft. Scherven van dezelfde
individuen werden verspreid gevonden over de verschillende lagen (F. Hannut in Martens et al. 2002, 46). Het
terracottabeeldje cat. nr. 1194 werd gevonden in laag 067, de voorlaatste opvullingslaag bovenaan. Volgens Hannut 
werd de kuil niet lang na het graven binnen in een kort tijdsbestek gevuld (F. Hannut in Martens et al. 2002, 46: “ 
remblayée en une seule opération et ce peu de temps après son creusement”). Een reeks voorwerpen kunnen als
offergaven worden beschouwd: het fragment van het Junobeeldje, de hondenskeletten en het best bewaarde vaatwerk 
zoals het mortarium op de bodem van de kuil. Tenslotte werd de kuilvulling afgedekt door een steriele laag.
In totaal werden zes munten gevonden, die geenszins beantwoorden aan de omloopmunten van het einde van de tweede
eeuw (J. Van Heesch in Martens et al. 2002, 45: Keltisch, Augustus, Augustus-Tiberius, imitatie-Claudius en Antoninus
Pius). Deze oude munten werden volgens Van Heesch intentioneel toegevoegd aan het depot. Verder werden ook
fibulae, bronzen haarspelden en fragmenten van glazen vaatwerk gevonden. Het geheel van de vondsten werd gedateerd
tussen 180 en 220 n.C. (F. Hannut in Martens et al. 2002, 85-87).
Het onderzoek van de beenderresten in de kuil wees uit dat het om consumptieafval ging, gemengd met skeletten van
ten minste zeven honden (A. Lentacker en A. Ervynck in Martens et al. 2002, 80). De geconsumeerde dierenresten zijn

Soort context: kuil. Datering: 170-230 n.C.
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afkomstig van rund, schaap, varken en enkele vogels. Het is moeilijker te beoordelen of de onvolledige resten van een
paard eveneens tot het consumptieafval horen. Opmerkelijk is dat ondanks het feit dat geen sporen van een 
gewelddadige door werden vastgesteld, geen enkel van de hondenskeletten volledig is en dat beenderen van een 
individu over verschillende lagen verdeeld lagen. De skeletten waren blijkbaar reeds vermengd op het ogenblik van het
tot stand komen van het depot. Volgens Ervynck en Lentacker is dit mogelijk wanneer de kadavers een tijdlang 
bovengronds bleven liggen of eerder begraven werden en opnieuw opgegraven (A. Lentacker en A. Ervynck in Martens
et al. 2002, 79, 84-85). Het is overigens mogelijk dat de resten van de maaltijd eerst elders werden verzameld voordat 
zij werden begraven (A. Lentacker en A. Ervynck in Martens et al. 2002, 79, 84). Dit zou een verklaring kunnen zijn
voor het ontbreken van visresten en schelpen, het geringe aantal vogelresten en de oververtegenwoordiging van 
runderbeenderen tegenover die van kleinere zoogdieren als varkens en schapen.
Het aardewerk is voor het grootste deel lokaal vervaardigd. Daarnaast werd ook aardewerk geïmporteerd, waaronder 
gevernist aardewerk uit Keulen en Trier en terra sigillata. De terra sigillata is voor het grootste deel afkomstig uit de 
Argonne. Slechts een klein deel is afkomstig uit Midden-Gallië en Oost-Gallië. Dit weerspiegelt volgen Hannut de 
normale verhouding voor contexten uit de Civitas Tungrorum in het laatste kwart van de tweede eeuw (F. Hannut in
Martens et al. 2002, 48).

Serie 478. Datering met iconografie: 170-180/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: epigrafie (coroplast en 
plaatsnaam) 302 (478), 1194 (478) en 4121 (478), petrografische analyse 302 (478).

Cat. nr. 1194 (478). Thema: Juno (?) capite velato. Type: staand met ring en kistje. Bewaringstoestand: 
voetstuk samengesteld uit twee fragmenten. Een groot deel van de voorzijde en een klein fragment van de
keerzijde ontbreken. Hoogte: 3,95 cm. Bewaarplaats: Tienen SM. Vondstspecificatie: vondstnummer 
Ti97TR/01/067. Productietechniek: gipsknobbeltjes in de groeven van de letters. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: kubus. krassen veroorzaakt door het gladden van de wanden. Gegladde onderrand en standvlak. 
Ingesneden binnenhoeken. Productieregio: Oost-Gallië. Inscriptie: op de keerzijde van het voetstuk: 
SERV/ANDV/SC[CA]A. Kleur: witter dan 10 YR 8/10. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad,
mat.

Context 941: werkput 079, vlak 01, spoor 021, laag 01

Spoor 021 is een grachtje ten noorden van de glasoven. De vulling werd doorsneden door een jongere en bredere
gracht, waarvan de vulling voorwerpen bevatte die refereren naar de glasoven (info. Peter Cosijns). Boven op de vulling
van spoor 021 werd een kleine, maar markante context aangetroffen. Boven op een horizontaal liggend tegulafragment
bevond zich een laagje met houtskoolresten, kleine beenderfragmenten en fragmenten van een terracottabeeldje. Deze 
context bevond zich ca. 3 m ten noorden van de tweede-eeuwse glasoven. Door de stratigrafische positie moet deze 
context volgens de opgravers chronologisch in verband staan met deze glasoven.

Soort context: klein schrijn bij industrieel complex. Datering: 100-200 n.C. Gecorrigeerde datering: 100-150/200 n.C.

Serie 424. Datering met iconografie: 100-140/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie).

Cat. nr. 1195 (424). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met vrucht. Bewaringstoestand: 
Onderzijde van de voorzijde bewaard vanaf de linkerbovenarm. Het rechterbeen en de rechterarm en -hand
ontbreken. De basis is vooraan over de ganse breedte bewaard. Samengesteld uit 14 fragmenten, recent 
gebroken. Hoogte: 8,3 cm. Bewaarplaats: Tienen SM. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Basis met ingesneden binnenhoeken. Productieregio: Oost-Gallië (iconografie). Kleur: licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Zuidelijke periferie, Tramstraat

In 1981 en 1982 werd de zuidelijke randzone onderzocht door D. Cramers en M. De Clerck (De Clerck 1983, 6 Afb. 2: plan
met aanduiding van de sleuven, 11-26, en losse opgravingsplannen en profielen: de opgravingen kaderden in een BTK
project in opdracht van het Tienen SM). De zone is gelegen langs de Tramstraat, ten westen van het station. Zij vormt het
hoogste punt van de vicus, in de nabijheid van het hypothetische tracé van de baan Tongeren - Cassel.
De oudste sporen, een houten kelder en een waterput, dateren uit het midden van de eerste eeuw n.C. Vrij snel, rond 70 n.C.,
werd de plaats verlaten. Zij bleef onbewoond tot de tweede helft van de tweede eeuw. Dit fenomeen werd door de opgravers
in verband gebracht met de opstanden van 69/70 n.C. (De clerck 1983, 15-17, 344 : de kelder en de afvalkuilen er rond
werden na het verlaten van de zone geleidelijk opgevuld tot het midden van de tweede eeuw. In verband met deze 
onderbreking dient wel opgemerkt dat de stenen funderingen van het gebouw uit de tweede fase zich precies boven de resten
van de oudere kelder bevinden en dezelfde oriëntatie aanhouden. Is de onderbreking reëel ?).
In de tweede helft van de tweede eeuw werd de zone genivelleerd en overbouwd door een luxueus gebouw met hypocaust en
frescobeschildering, dat in gebruik bleef tot het midden van de derde eeuw (De clerck 1983, 18, 344). In de nabijheid bevond
zich een pottenbakkersoven, die gebruikt werd rond het einde van de tweede eeuw en in de eerste helft van de derde eeuw 
(De clerck 1983, 22-24). Het rijke repertorium ruwwandig en gewoon aardewerk doen een verband vermoeden met de 
welgestelde bewoner van het huis.
In totaal werden zesendertig kuilstructuren gevonden uit de tweede fase (De clerck 1983, 25-26). Een groep ondiepe kuilen 
en een andere groep rechthoekige kuilen met regelmatige verticale wanden, bevatten nauwelijks archaeologica. Daarnaast 
werden een aantal rijk gevulde kuilen opgegraven. De meeste waren gevuld met bruin leem vermengd met houtskool, veel 
scherven, afbraakmaterialen, bronzen voorwerpen en tenslotte veel dierlijke beenderen en mosselschelpen. Een groot deel 
van deze kuilen bevatte misbaksels en ovenpuin (De clerck 1983, Plan II, kuilen 19, 21, 30, 32, 33, 37, 47, 48). Deze zijn
vooral geschikt rond de ovenstructuur en zijn gelijktijdig met de oven of met de afbraak ervan. Drie kuilen, nrs. 10, 28 en 40
vallen op door hun afmetingen en door hun rijkdom. Naast lokaal aardewerk bevatten zij veel luxewaar als terra sigillata en
gevernist vaatwerk. Bovendien werden hierin de meeste bronzen voorwerpen gevonden. Daarnaast bevatten zij ook munten 
en benen voorwerpen. In kuil 40 werd bovendien een zandstenen beeldje gevonden met de voorstelling van Venus en Amor 
(De Clerck 1983, 273-275 nr. 269, 285: kleurenfoto). Verder bevatte de kuil fragmenten van wierrookkelken en intact
vaatwerk (De clerck 1983,130 en 203: intact rookschaaltje en Drag. 45). Een misbaksel van een pot met dekselgeul legt het 
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verband met de pottenbakkersoven (De clerck 1983, 97). Kuil 28 bevatte een fragment van een terracottareliëf, mogelijk met
een religieuze voorstelling. Kuilen 28 en 40 hadden als onderste vulling een grijsbruine leemlaag met groen zand (zie 
vindplaatsen Saint-Mard Majeroux). Dat de drie kuilen gelijktijdig open lagen, kan worden afgeleid uit het feit dat scherven
uit de drie contexten aan elkaar konden worden gepast. De aanleg van de drie kuilen wordt door munten van Severus 
Alexander gedateerd na 223 n.C. (De Clerck 1983, 26). Ook voor andere kuilen werd door refitting de gelijktijdigheid
vastgesteld. Volgens de opgravers zijn chronologische verschillen tussen de afvalkuilen of de verschillende lagen binnen de
kuilen te verwaarlozen.
Recent onderzoek toonde de relatie aan tussen kuil 40 en een rituele kuil 082 op het Grijpenveld (F. Hanut in Martens et al. 
2002, 74, 86-87: criteria zijn de homogeniteit van de vulling, het groot aantal volledige profielen van aardewerkvormen, het
belangrijk aantal bronzen voorwerpen, benen spelden en munten en tenslotte het kalkstenen Venusbeeldje). Hieruit blijkt dat
ook kuil 40 geïnterpreteerd kan worden als een ritueel depot uit dezelfde periode. Het aardewerk omvat in grote lijnen
eenzelfde vormenrepertorium van het einde van de tweede en het begin van de derde eeuw. Een munt van Julia Mammaea
(222-235 n.C.) dateert het afsluiten van kuil 40 rond 230 n.C. Een groot deel van de keramiek van beide contexten was 
afkomstig van het nabijgelegen pottenbakkersatelier dat in dezelfde periode actief was.

Context 184: kuil 28

De lengte van kuil 28 bedroeg 3,5 m. Hij bevond zich op 18 m van de gelijktijdige pottenbakkersoven en kan in relatie
gebracht worden met kuilen 10 en 40 door de grote afmetingen en de rijkdom aan brons en luxevaatwerk. Door refitting
van de aardewerkscherven kon hun gelijktijdigheid worden vastgesteld. Zoals kuil 40, bevatte kuil 28 als onderste 
vulling een grijsbruine leemlaag met groen zand. De vulling van de kuil wordt gedateerd naar de vulling van kuil 40
tussen het einde van de tweede eeuw en het begin van de derde eeuw (F. Hanut in Martens et al. 2002, 86-87). Het 
tijdstip van de berging van het depot wordt bepaald door een munt van Severus Alexander gedateerd na 223 n.C. De 
kuil bevatte een massief terracottareliëf van een staande figuur met tussen de benen een liggend dier met gekruiste 
voorpoten.

Soort context: kuil op industrieel terrein. Datering: 180/223-230(?) n.C.

Cat. nr. 1196. Malgevormd reliëf. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: rechteronderkant met de 
voetplaat en van rechts naar links een staf of kleedplooi, de naakte rechtervoet van een staande figuur met
aanduiding van de tenen, drie poten van een liggende viervoeter en links daarvan vermoedelijk de 
rechtervoet van een tweede figuur. Het rechterbeen van de rechtse figuur en het gedeelte van de hond 
boven de gekruiste voorpoten zijn afgeschilferd. Dieptemaat van de voetplaat: 2,7 cm.. Hoogte: 5,7 cm. 
Lengte Maximaal: 8,2 cm. Bewaarplaats: Tienen SM. Inventarisnummer: 81.ST.35.140. 
Productietechniek: voetplaat geïntegreerd in de mal. massief. Zijkanten bijgesneden. Keerzijde geglad. 
Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 7/3). Oppervlak en breukvlak zwart gespikkeld: bodemafzetting. 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: De Clerck 1983, 341 nr. 345.

Tintange Warnach

Warnach is een gehucht gelegen op het gelijknamig plateau, langs de baan Arlon - Bastogne, op 4 km van Martelange. De
Romeinse weg van Arlon naar Tongeren doorkruiste de site en bepaalde ongetwijfeld haar ontwikkeling (Balter en Dubois 1937, 
26: De Romeinse weg Arlon - Tongeren komt vanuit Wisembach, waar hij de Sure heeft overgestoken, enkele meter voorbij 
kilometerpaal 24 bij de huidige rijksweg. De weg draait achter een 19de-eeuws huis, kruist de rijksweg en komt te voorschijn vlak
achter aan groep van 3 huizen uit dezelfde periode. Hij blijft ongeveer 120 m ten oosten van de rijksweg tot ongeveer aan
kilometerpaal 26, waar hij opnieuw kruist en zijn weg vervolgt ten westen van de rijksweg). V. Balter en Ch. Dubois beschreven
de verschillende vindplaatsen, grotendeels op basis van de bevindingen van C. Sulbout uit de negentiende eeuw en deels op basis
van hun observaties op het terrein (Balter en Dubois 1937, 30: kaart met aanduiding van de verschillende vindplaatsen; zie ook
Corbiau 1978 , 255-257). Van zuid naar noord bevonden zich vier sporenconcentraties op de plaatsen Bôlicht, Rang, Savripré en
Türchen. De term vicus is hier volgens hen van toepassing in de betekenis van eerder toevallige groepering van constructies in de
nabijheid van de weg of een statio (Balter en Dubois 1937, 25).
In de omgeving van de plaats Bôlicht , gelegen ten oosten van de Romeinse weg, werden van af de negentiende eeuw belangrijke
Romeinse resten gesignaleerd (Balter en Dubois 1937, 33: Volgens Malget wordt het toponiem Bôlicht gebruikt voor de vier 
hoeken van het plateau van Warnach. In het plaatselijk Duitse dialect betekent “un bôlig” een verhevenheid in de bodem. Volgens
Balter en Dubois houdt dit verband met de aanwezigheid van grafheuvels in de buurt. Dit is het geval voor de plaats Bôlicht te 
Warnach, maar ook op de plaats Baulicht in Martelange en mogelijk ook op de plaats Bôlicht bij Wisembach. De plaats in 
Warnach wordt door Sulbout aangeduid als “sur le Bôlig” en door Balter en Dubois als “Bôlicht” (AIALx 5, 1867, 283-284 (C. 
Sulbout); Balter en Dubois 1937, 28-29). Hier onderzocht C. Sulbout rond 1874 een belangrijk Romeins gebouw met hypocaust,
dat hij als statio interpreteerde (Balter en Dubois 1937, 26: Dubois situeert de vondst van Sulbout op de plaats van het meest 
noordelijke van de drie negentiende-eeuwse huizen, waarachter de Romeinse weg de rijksweg kruist). Eveneens op de plaats 
Bôlicht , bevonden zich twee tumuli (AIALx 67, 1936, 245 (V. Balter en Ch. Dubois); Balter en Dubois 1937, 30-31: Een eerste 
werd gevonden achter het tweede negentiende-eeuwse huis, dus niet ver van de statio, opgegraven door Sulbout. Deze was in
1937 niet meer zichtbaar in het landschap. De tweede bevond zich ten zuidoosten en op korte afstand van de eerste. De huidige 
eigenaar had hem 30 jaar vroeger, dit is rond 1907, afgevlakt. Hij verzekerde Balter en Dubois geen aardewerk te hebben
gevonden). Tweehonderdvijftig meter ten zuiden, ter hoogte van kilometerpaal 24, werden aan dezelfde kant van de Romeinse 
weg bij prospectie in 1935, over een grote oppervlakte bouwmaterialen aangetroffen (AIALx 67, 1936, 243-244 (V. Balter en Ch.
Dubois); Balter en Dubois 1937, 29).
Een tweede concentratie sporen bevond zich op gelijke hoogte ten westen van de Romeinse weg, op de plaats Rang. Op ongeveer
100 m te westen van de Romeinse weg, werd hier door C. Sulbout in 1866 een ronde toren opgegraven met een diameter van 
twintig meter, omgeven door twee brede grachten, gescheiden door een wal (AIALx 2, 1849, 129 (G.F. Prat); AIALx 5, 1867,

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %

Gemeente: Tintange. Fusie: Fauvillers. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Soort site: losse bewoning en tumuli, baan Arlon-Tongeren, heiligdom (?), gebouw met hypocaust (statio ?). Datering: 90-400 
n.C.
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279-281 (C. Sulbout); AIALx 67, 1936, 242-243 (V. Balter en Ch. Dubois); Balter en Dubois 1937, 26-27). Aansluitend bevond
zich een bijna vierkante binnenplaats. De dikte van de muren doet een zeer hoge opbouw vermoeden. Volgens Sulbout ging het
dan ook om een Romeinse versterking. Van de Romeinse archaeologica die Sulbout naar het Musée de Porte de Hal in Brussel
stuurde, bleef niets bewaard. Ook Malget heeft onderzoek verricht op deze plaats, maar de resultaten zijn niet bekend (AIALx 67,
1936, 245 (V. Balter en Ch. Dubois)). In 1937 was de plaats door de landbouw genivelleerd, maar nog steeds bezaaid met resten
van baksteen, pannen en scherven. Recentere hypotheses sluiten een interpretatie als cultusgebouw niet uit (Petit en Mangin 1994,
263(M.- H. Corbiau)). Eveneens op de plaats Rang bevond zich op 200 m ten noorden van de ronde toren en op 200 m ten westen
van de Romeinse weg volgens Sulbout een Romeinse villa (Sulbout 1875, 79; AIALx 67, 1936, 245-246 (V. Balter en Ch. 
Dubois); Balter en Dubois 1937, 31.
Ten noorden van de voorgaande sporen, bovenaan de vallei van Savripré , werden door Sulbout Romeinse resten gesignaleerd die
door hem als overblijfselen van een villa werden geïnterpreteerd (Sulbout 1875, 80; AIALx 67, 1936, 246 (V. Balter en Ch.
Dubois); Balter en Dubois 1937, 31-32). De vindplaats is gelegen op ongeveer 600 m ten noorden van de toren en 330 m ten
westen van de Romeinse weg.
Tenslotte bevond zich ten noorden van de villa van Savripré en ten westen van de Romeinse weg, een ronde stenen structuur met
de naam Tirchen, Türchen of Tüerchen. Deze structuur met een diameter van vijftien meter, werd door Sulbout geïnterpreteerd als
mausoleum (Sulbout 1875, 80; AIALx 67, 1936, 247 (V. Balter en Ch. Dubois); Balter en Dubois 1937, 32). Op vijftien meter
afstand lag een tumulus, genaamd La Horquette (Sulbout 1875, 80; Balter en Dubois 1937, 33). Daarin werd een zwaard
gevonden dat naar het museum Porte de Hal in Brussel werd gestuurd, maar niet bewaard bleef.
Globaal worden de sporen gedateerd van het einde van de eerste eeuw tot de vierde eeuw (Petit en Mangin 1994, 263(M.- H.
Corbiau)).

Bôlicht, statio

Soort vindplaats: gebouw met wagen, waterputten en hypocaust, mutatio (?), mansio (?).

Rond 1874 vond C. Sulbout op de plaats “Bôlicht” de resten van een belangrijk Romeins gebouw (Sulbout 1875, 81-82). 
Sulbout interpreteerde het gebouw omwille van de architecturale luxe en de resten van een wagen, als een mutatio voor de
staatspostdienst of een herberg, maar niet als mansio in de betekenis van etappeplaats voor troepenbewegingen (AIALx 5,
1867, 284 (C. Sulbout)). Het gebouw besloeg een oppervlakte van 30 op 35 m en getuigde van een zeker luxe. Het was 
voorzien van een hypocaust (Balter en Dubois 1937, 29: in een brief van 6 augustus 1872 van Sulbout aan conservator Juste
naar wie hij de archaeologica verzond, maakte Sulbout melding van een grote hypocaust op deze plaats). Romeinse
waterputten bevonden zich voor de constructie. Volgens Prat werden in deze waterputten reeds eerder Romeinse voorwerpen
gevonden, bij de aanleg van de baan Arlon-Bastogne (AIALx 2, 32-33, 138 (G.F. Prat)).

Context 186: Binnenruimte met wagenonderdelen

Uit een kleine kamer van het gebouw werden de metalen resten van een kar geborgen, drie munten, waarvan één
zilveren met de beeltenis van Septimius Severus (193-211), fragmenten van zeer dunwandig en versierd glazen
vaatwerk en een grote hoeveelheid aardewerk met een grote variëteit aan vormen en technieken. In dezelfde kleine
kamer werd eveneens de bovenste helft van terracottabeeldje nr. 442 gevonden. Vlak ernaast lag een sikkelvormig 
bronzen doosje met een boogvormig handvat. Gaten aan de bovenzijde doen een deksel vermoeden (Sulbout 1875,
81-82 nt. 1, Pl. III fig. 1: Over de afmetingen van het voorwerp is de tekst dubbelzinnig. Aan de ene kant schrijft
Sulbout dat het een handvat heeft dat aan de arm kan worden gedragen, maar in voetnoot schrijft hij dat de afbeelding
van de statuette en het bronzen recipiënt niet verkleind werden. Voor de statuette zijn de afmetingen inderdaad exact.
Dit zou betekenen dat het bronzen voorwerp slechts ca. 10 cm hoog is. Het beeldje werd door Sulbout geïnterpreteerd 
als Maria en het bronzen recipiënt als wierookvat...).
Balter en Dubois vermelden bij de vondsten tevens een beeldje uit witte aarde en een hoofd van een ander
terracottabeeldje (Balter en Dubois 1937, 28: “Il a retiré, selon ses termes, ...une statuette en terre blanche et la tête 
d’une autre”). Zij verwijzen hierbij naar de oorspronkelijke tekst van Sulbout uit 1974-1975. Een dergelijke passage is
echter in deze bron nergens terug te vinden. Deze foutieve vermelding wordt overgenomen door De Maeyer (De 
Maeyer 1940, 221). De Maeyer schrijft bovendien het enig echte statuette van Warnach, nr. 442, toe aan 
Sainte-Marie-Chevigny, en dit op basis van een foutieve vermelding van De Loë (zie site Sainte-Marie-Chevigny; De
Loë 1937, 284; De Maeyer 1940, 216).

Soort context: kamer met wagenonderdelen en keramiek. Datering: (?)/193-211/(?) n.C.

Cat. nr. 442. Thema: Juno (?) capite velato. Bewaringstoestand: hoofd, schouders en linkerarm. 
Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 9,2 cm. Bewaarplaats: Brussel KMKG. Inventarisnummer: B 
493 (oud inv. nr. 3273). Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Matig kleiknobbeltjes.
Brede naad. Volledig hol tot in het hoofd. De wanddikte is zeer gelijkmatig. Effen binnenwand. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: oranje (Munsell 2,5 YR 6/6). Plaatselijk wit oppervlak: resten van een
witte engobe. Omschrijving door Sulbout: “La statuette était vernisséee. Le vernis qui la recouvrait était 
blanc...” (Sulbout 1874, 82 nt.2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Sulbout
1875, 82 en pl. III fig. 2; De Loë 1937, 284: beschreven als gift van Sulbout aan het museum Brussel 
KMKG, maar foutief toegeschreven aan Sainte-Marie-Chevigny ; Dheedene 1959, nr. 423: foutief 
toegeschreven aan Sainte-Marie-Chevigny. Geïdentificeerd als “zittende met rond voorwerp in de 
linkerhand”; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 86 fig. 21, fig. 26 boven midden (pasta).
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Tongeren

In het ontstaan van Tongeren omstreeks het tweede decennium v.C. spelen vermoedelijk zowel de militaire aanwezigheid, als de 
uitbouw van een nieuwe bestuurlijke indeling in civitates  een rol. Hierbij werd Atuatuca Tungrorum de hoofdplaats van de civitas
Tungrorum (Vanderhoeven en Vynckier 1992; Bauchhenss et al. 1992, 387-402, 388 fig. 209 (A. Vanderhoeven, G. Vynckier en
R. Nouwen ): plan met het stratennet, de stadsmuren, openbare gebouwen, wegen en grafvelden; Lesenne 1975: overzicht van de
vondsten tot 1974 met twee kaarten). Van een mogelijke militaire oorsprong getuigt het dambordvormig stratenplan. De 
nederzetting wordt ook vermeld als Aduaga Tungrorum in het Itinerarium Antonini, als Atuaca op de Tabula Peutingeriana en
Atuatuca in een Griekse transcriptie van Ptolemaeus (Raepsaet-Charlier 1995, 43). Een wijaltaar dat in 1992 werd ontdekt en dat 
dateert uit de tweede helft van de tweede eeuw, vermeldt de stad als Municipium Tungrorum. De vraag of de civitas, waarvan het
municipium de hoofdplaats was, tot Gallia Belgica of tot Germania inferior behoorde, is hierdoor echter niet opgelost 

(Vanvinckenroye 1994; Raepsaet-Charlier 1995).
De eerste burgerlijke nederzetting die zich in het begin van de eerste eeuw ontwikkelde, werd verwoest op de overgang van de 
Julisch - Claudische naar de Flavische dynastie (Bauchhenss et al. 1992, 388-389(A. Vanderhoeven en G. Vynckier)). Deze 
gebeurtenis wordt daarom in verband gebracht met de Bataafse opstand in 69/70 n.C. De sporen van brand worden verspreid over
de stad teruggevonden en bieden een goed dateringscriterium. In de tweede en derde eeuw groeide de stad geleidelijk uit. Een 
grote stadsmuur met een lengte van 4500 m werd aangelegd in de tweede eeuw. Een aquaduct zorgde voor de watervoorziening.
In het noordwestelijke stadsdeel werd een tempel opgericht. Een horreum bevond zich ten zuidwesten van de stad, bij het 
samenkomen van de invalswegen uit de richting van Cassel en Bavay. Rond deze wegen ontwikkelde zich het uitgestrekte
zuidwestgrafveld dat in gebruik bleef van de eerste tot en met de vierde eeuw. In dezelfde periode was ook het grafveld ten
noordoosten van de stad in gebruik, rond de uitvalsweg naar Keulen en het diverticulum naar Berg. Een derde grafveld bevond 
zich ten noorden van de stad (sommige auteurs zien het noordoostelijk en het noordelijk grafveld als één geheel: Lesenne 1975
1975, 82; Bauchhenss et al. 1992, 387-402, 395(R. Nouwen): het toponiem IJzerenborn behoort tot de noordelijke begraafplaats,
langs de Bilzersteenweg).
De algemene politieke en economische toestand op het einde van de derde eeuw veroorzaakte een teruggang van de welstand,
maar in de vierde eeuw kende de stad een heropleving. Een nieuwe kortere verdedigingsmuur met een lengte van 2700 m werd
gebouwd. Van 1980 tot 1990 werden aan de Jaminéstraat, honderdvijftig meter buiten de Maastrichterpoort, ongeveer 200
inhumatiegraven gevonden die de aanwezigheid van een christelijke gemeenschap in Tongeren aantonen, vermoedelijk vanaf de
tweede helft van de vierde eeuw (Bauchhenss et al. 1992, 393-396(R. Nouwen): deze datering hangt samen met de aanwezigheid
van St. Servaes in Tongeren rond het midden van de vierde eeuw).
Het verspreidingspatroon van de terracottavondsten omvat verschillende vindplaatsen binnen en buiten de tweede-eeuwse 
stadsmuur. Intra muros werden opvallend veel vondsten verricht op en rond het noordelijk tempelcomplex. Daarvan is de meest
opvallende vondst die van het depot van de Hasseltsestraat op korte afstand ten zuidoosten van het heiligdom. Verder werd één 
fragment gevonden op het heiligdom zelf, terwijl op het aanpalende Romeins stort van de Hasseltsesteenweg verschillende
vondsten werden verricht. Een tweede concentratie bevindt zich in de westelijke periferie op de plaats Paspoel, waar vermoedelijk
ambachtelijke activiteiten plaatsvonden. Een derde belangrijke concentratie intra muros, bevindt zich in de Kielenstraat, waarvan
recente opgravingen onmiskenbaar het artisanaal karakter konden vastleggen. Extra muros concentreren de vondsten zich vrijwel
uitsluitend op de zuidwestbegraafplaats. Merkwaardig is de vaststelling dat de vondsten zich opvallend groeperen in een zeer 
beperkte zone van het grafveld. Ook op het noordoostelijke en noordelijke grafveld werden geen vondsten verricht. Alleen een
geïsoleerd grafensemble ten oosten van de stad op de plaats Haselereik, bevatte ook een statuette.

Centraal-Gallische exemplaren: 3,4 %     Oost-Gallische exemplaren: 96,6 %
Centraal-Gallische series: 2,4 %                 Oost-Gallische series: 97,6 %

Gemeente: Tongeren . Fusie: Tongeren. Limburg, B.
Antieke naam: Aduaga Tungrorum, Atuaca, Atuatuca, municipium Tungrorum. Civitas: civitas Tungrorum.

Soort site: baan naar Bavay, baan naar Cassel, baan naarKeulen, stadsmuur, tempel, horreum, grafvelden, artisanale wijk. 
Datering: -20/-10-410 n.C.

Grafensemble bij Haselereik (C 292 g)

Soort vindplaats: funerair.

In 1982 werden in een bouwput van huis nr. 37 in de Armand Meesenlaan, twee brandgraven gedeeltelijk verstoord door de
graafmachine. De aflijning van twee graven en een derde kuil was duidelijk in het profiel van de bouwput zichtbaar
(Tongeren 6de afd. Sect. C perceel 292 g en gedeeltelijk op de grens met perceel 292 f). De onderlinge afstand tussen de drie
structuren was telkens ongeveer 2 m. De graven werden onderzocht door J. Box, die de voorwerpen in privé-bezit bewaart 
(Creemers et al. 1991, 24-25(G. Creemers)). Een proefsleuf, gegraven door J. Box, ten noorden van de graven toonde aan dat
het gaat om een geïsoleerde entiteit.
Deze kleine begraafplaats was gelegen langs het diverticulum van Tongeren naar Berg, ongeveer 200 m ten oosten van een
gebouwencomplex bij Haselereik dat zich uitstrekt aan beide zijden van de Merkenstraat en ten westen van de 
Haeselaereykestraat (Creemers et al. 1991, 25(G. Creemers)). Het grafensemble bij Haselereik is gescheiden van het grotere
noordoostelijk grafveld van Tongeren door een steriele zone zonder graven (Het noordoostelijk grafveld reikt ongeveer tot 
aan de St. Antoniusstraat. De bouwputten van de verkavelingen tussen de St. Antoniusstraat en de Haeselaereykestraat 
werden door J. Box gecontroleerd zonder resultaat. Uitzondering vormt een zeer rijk graf ten noorden van de Merkenstraat, 
geborgen door J. Box en momenteel bewaard in het PGRM Tongeren. Mogelijk gaat het om een tumulusgraf).

Context 211: Graf 1

Graf 1 was georiënteerd naar het noordoosten. De breedte bedroeg 40 cm en de resterende lengte 60 cm. De vulling was
lichtgrijs en lemig en bevatte geen brandstapelresten. De crematieresten lagen in een hoopje bij elkaar. In een centrale 
positie bevond zich het terracottabeeldje van een hondje nr. 814, temidden van de crematieresten (Inv. JB 1982 G1.3)
en de rest van de grafuitzet. Het graf bevatte een schaaltje Drag. 27 (Inv. JB 1982 G1.4) en een bord Drag. 18 (Inv. JB 
1982 G1.5) beiden in Zuid-Gallische terra sigillata en met de stempel OF CALVI (Oswald stamps, 55: CALVVS van 
La Graufesenque: Nero-Domitianus, vooral Vespasianus) en een fragment van een kommetje in witte pasta met een

Soort context: graf. Datering: 69-96 n.C.
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oranje deklaag (JB 1982 G1.1). Daarnaast werden twee voorwerpen niet geborgen omwille van hun slechte 
bewaringstoestand: een fragment van een bronzen fibula en fragmenten van een bruine kruik. Deze laatste voorwerpen
droegen zware brandsporen. In tegenstelling tot de andere voorwerpen werden zij mee op de brandstapel geworpen. De
crematieresten zouden volgens de heer Box behoord hebben tot een kind tussen 5 en 10 jaar. Hij baseert zich hierbij op
de afmetingen van de schedel- en ribfragmenten. Het graf dateert uit de Flavische periode, volgens de stempel op het 
bord Drag. 18 mogelijk onder de regering van Vespasianus.

Graf 2 gelijkt sterk op het eerst graf wat betreft de afmetingen en de vulling. De breedte bedroeg eveneens 40 cm, de
lengte 70 cm. Het bevatte geen brandstapelresten. Graf 2 bevatte een Zuid-Gallisch terra sigillata kommetje Drag.27 
met onleesbare stempel (Inv. JB 1982 G2.7), een bolbuikige fles in Pompejaans rood aardewerk (Inv. JB 1982 G2.2:
Van Vanvinckenroye 1991, 58-9 nr. 275), een Pompejaans rood bord (Inv. JB 1982 G2.4), een kruik in witte pasta (Inv.
JB 1982 G2.3), een ruwwandige oorpot in grijze pasta (Inv. JB 1982 G2.1), een deksel van een kookpot met
geperforeerde knop (Inv. JB 1982 G2.5) en een deksel in ruwwandig aardewerk (Inv. JB 1982 G2.6; foutief vermeld als
eifelaardewerk in Creemers et al. 1991, 24). Een zeer dunwandige biconische beker in terra nigra kon niet worden
geborgen. Alle voorwerpen zijn Flavisch of laat-Flavische te dateren.

De derde kuil was trapeziumvormig met een breedte van 2,2 m bovenaan en 1,4 m onderaan ter hoogte van de vlakke 
bodem. Hij had een diepte van 1,2 m. De donkergrijze lemige en humeuze vulling bevatte stukken dakpan, brokken
houtskool en crematieresten, maar geen aardewerkfragmenten.

Cat. nr. 814. Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
Ontbrekende delen werden bij restauratie aangevuld met gips. Bewaard bleven de volledige voetplaat met
reliëf van de achterpoten, beide voorpoten, de buik met het geslacht, de borst, de rechterhelft van de 
halsband met de bel, het grootste deel van de rug, de muil, de linkerwang, het linkeroog en -oor en het 
voorhoofd. Aangevuld werden de halsband achteraan en links vooraan, het midden van de rug ter hoogte 
van de ruggengraat, het rechteroog en de rechterslaap en een deel van het achterhoofd. De lengte van de 
nek tussen de halsband en de kop is hypothetisch. Hoogte met horizontale voetplaat: 11,2 cm. Maximale 
lengte: 12,4 cm. Hoogte: 11,2 cm. Bewaarplaats: privévezameling J. Box, Tongeren. Inventarisnummer: 
JB 1982 G1.2. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd driehoekig 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten. Onderaan werd door het zitvlak een rond luchtgat met een 
diameter van 2 mm geboord. De vlakke voetplaat is onregelmatig driehoekig uitgesneden. De tenen 
werden in reliëf weergegeven op de voetplaat. De lange tenen van de achterste klauwen zijn apart gevormd
uit de kleiprop waarmee de figuur op de voetplaat is gefixeerd. Vooraan zijn de tenen eveneens gegraveerd
op de kleiproppen die de voorpoten fixeren. De neusgaten, de muil, de oorholte en de groef rond de ogen 
zijn bijgesneden. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht
(Mohs 1). Oppervlak: glad. Bibliografie: Creemers et al. 1991, 24-25 nr. B2 met foto.

Hasseltsesteenweg “Broekberg”

Soort vindplaats: Romeins stort. Datering: 50-150/160 n.C.

De plaats is gelegen ten noordwesten van de stad buiten de Hasseltse Poort. Tegen de noordoostflank van de Broekberg en
aan de rand van het noordelijk tempelcomplex werd in de Romeinse periode een stortplaats aangelegd. Zij ligt net binnen de
Romeinse stadsmuur op de helling die de steile begrenzing vormt van het stadsplateau. Deze plaats werd door baron P. de 
Schaetzen tussen 1934 en 1949 intensief doorzocht (Baron de Schaetzen en Vanderhoeven 1964, 8: vermelding van de
precieze percelen). Buiten de 3 besproken terracottafragmenten vond de Schaetzen hier honderden versierde terra
sigillatascherven en -stempels. Op de percelen A 537 en A 525 o en q, werden in totaal drie statuetten gevonden. Een vierde
fragment werd in 1935 gevonden bij rioleringswerken tegenover de Keverstraat.
Volgens de Schaetzen werd de zone als zandgroeve uitgebaat vanaf het midden van de eerste eeuw n.C., waarna de kuilen
terug werden opgevuld met puin, gemengd met aardewerk (Baron de Schaetzen in Tongeren Romeins Trefpunt 1958, 68; 
Vanvinckenroye 1989, 11). In 1979 en 1980 verrichtte W. Vanvinckenroye een noodonderzoek op de percelen A 526 b2 en 
c2, grenzend aan de oostzijde van de percelen A 525 o en q, die door de Schaetzen in 1937 waren onderzocht
(Vanvinckenroye 1989, 9-11, 55-57: ligging en stratigrafie afb. 1). De Romeinse laag vormt hier een pakket van 
opeenvolgende stortlagen (laag 4 in de stratigrafie). Het stort bevatte enerzijds bouwafval en anderzijds huishoudelijk afval.
De grond bestaat uit een zandlemig humeus mengsel, vermengd met verbrande wandleem, houtskool, tegulae, steenafval,
grote hoeveelheden dierenbeenderen, schelpen van oesters en mosselen en vooral veel scherven van glas en aardewerk. De 
stortplaats bleef in gebruik tot 150/160 n.C. Van dan af neemt de toevoer van afval plots een einde (Vanvinckenroye 1989, 
57). Mogelijk staat het einde van het stort in verband met de aanleg van het terras van de noordtempel (zie vindplaats
noordtempel).

Context 189: Perceel A 537 u2, Broek II 1936

Het terrein dat door de Schaetzen aangeduid werd met “Broek II” betreft de opgravingen uit 1936 langs de
Hasseltsesteenweg op perceel A 537 u2. Hier werd het maskerfragment gevonden nr. 813.

Context 190: Percelen A 525 o en q, Broek III

Percelen A 525 o en q zijn gelegen langs de Hasseltsesteenweg en werden door de Schaetzen aangeduid als “Broek III”.
Hij onderzocht het terrein in 1937.
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Serie 204. Datering met iconografie: 85/90-110/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Frankfurt of Trier: 
petrografische analyse 166 (204) en 762 (204).

Cat. nr. 762 (204). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: fragment van de
keerzijde met hoorn en rug. Hoogte: 7,3 cm. Breedte: 4,9 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: de Schaetzen 3492. Vondstspecificatie: Broek III augustus 1937. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Malknobbeltjes op het oppervlak. De kleiknobbeltjes in de groeven
van het kleed bewijzen dat de slordig gegraveerde plooienval reeds in de mal aanwezig was. Breed 
gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 151 nr. 740: Romeinse afvalkuil; 
Inventaris P. de Schaetzen (handschrift bewaard in PGRM Tongeren), nr. 3492: vindplaats “Broek III, 
8/37”.

Cat. nr. 778. Thema: buste van een vrouw. Bewaringstoestand: fragment van de rugzijde. Het hoofd en de
rechterschouder ontbreken. Hoogte: 9,5 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: de 
Schaetzen 3491. Vondstspecificatie: Broek III 30/5/1937. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleiknobbeltjes onder de halsband. Breed gegladde naden. De zijkanten zijn links en rechts 
opengesneden van de schouders tot aan de basis. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 
10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 151 nr. 743:
Romeinse afvalkuil; Inventaris P. de Schaetzen (handschrift bewaard in PGRM Tongeren), nr. 3491: 
vondstgegevens “Broek III 30/5/37”.

Context 191: Perceel A 537 u2, Broek II 1935

In 1935 werd bij rioleringswerken aan de Hasseltsesteenweg tegenover de Keverstraat een fragment van een Minerva in
terracotta gevonden. Het stuk wordt bewaard in het museum Tongeren PGRM en draagt het inventarisnummer E 313.
Wij hebben het niet kunnen terugvinden in de verzameling. Volgens de beschrijving van J. Dheedene gaat het om een 
klein fragment in fijne bruine pasta (Dheedene 1959, 149 nr. 735). De hoogte van het fragment bedraagt 5 cm. Alleen 
de voorste helft van de borst tot aan de kin is bewaard. De borst is getooid met een Medusahoofd. Het inventarisboek 
vermeldt “Hasseltsesteenweg tegenover de Keverstraat, tranchée links”. Deze positie komt overeen met de straatrand, 
die het perceel A 537 aan de oostelijke rand afboordt. Dit perceel werd in dezelfde periode doorzocht door de
Schaetzen, als de vindplaats Broek II.

Hasseltsestraat
Soort vindplaats: residentiële of publieke sector.

Kort na 1900 werd door ingenieur-architect Mathieu Christiaens een grote hoeveelheid statuetten gevonden in een kuil
waarvan de ligging in de literatuur traditioneel gesitueerd wordt in de Hasseltsestraat op de plaats Tiendenschuur. De plaats 
van de vondst is gelegen op ongeveer 100 meter ten zuiden van de noordtempel. In 1966 werd, onmiddellijk ten zuiden van
de vindplaats, aan de overzijde van de Hasseltsestraat het massief gemetst fundament gevonden van een vermoedelijk 
officieel gebouw (Mertens 1977, 146-147 Afb. 1 en 3; Mertens 1984, 46 fig. 6). Volgens Mertens is het niet uitgesloten dat 
het om een tweede tempel gaat. Het officieel karakter van de zone werd bevestigd bij nieuwe opgravingen in 1994 
onmiddellijk ten westen van het depot. Hierbij werden resten van een constructie met absis teruggevonden op de hoek van de
Hasseltsestraat en de Pliniuswal (AV 4, 1994, 75-83, fig. 1 en 2 (A. Vanderhoeven en G. Vynckier)). Mogelijk is er een
verband met het eerder gevonden fundament. De duurzaamheid van al deze funderingen doet vermoeden dat de sector een 
residentiële of publieke functie had.

Context 188: Depot

Een eerste vage verwijzing naar de vondst van het depot vinden wij terug in de aantekeningen van Renard uit 1905 als 
de ontdekking van een "winkel van terracotta statuetten" te Tongeren. Renard maakt echter geen precieze melding van
de vindplaats omdat hij van de toenmalige eigenaar geen toelating kreeg om de beeldjes te bestuderen (Renard 1905,
286 nt. 1: “ Il s’agirait de la découverte d’une “boutique de figurines en terre cuite” dont on aurait retiré, 
indépendamment de quelques statuettes, une suite curieuse de petits bustes. Il est regrettable que le propriétaire actuel 
de ces objets n’ait pas cru devoir en autoriser, dans un intérêt scientifique, la publication. On doit donc se borner 
aujourd’hui à mentionner cette trouvaille sans plus de détails”). Wel beschrijft hij drie statuetten, nrs. 172, 191 en 298,
uit de collectie G. Meyers uit Tongeren, zonder de herkomst te vermelden. Pas in 1932 vernemen wij van Van de
Weerd dat deze exemplaren eveneens deel uitmaakten van de vondst van Christiaens (Van de Weerd 1932, 279, nt.4).
Een eerste precieze plaatsomschrijving van de vindplaats vinden wij terug in 1909, vermoedelijk van de hand van
Paquay (BSSLL 1909, 51: “...aux abords de la porte de Bilsen, section C 921e, plusieurs statuettes de divinités
provenant du lararium d’une maison privé”). Hij situeert de vondst in de buurt van de Bilzerpoort op het kadastraal
perceel C 291 e. In 1913 wordt de eerste foto gepubliceerd die 38 exemplaren toont uit de privéverzameling van 
Mathieu Christiaens (BSSLL 1913, 94, 2 foto's tussen 88-89). Het is uiteindelijk 30 jaar na de vondst, in 1932 dat Van
de Weerd de plaats Tiendenschuur in de Hasseltsestraat aanduidt als vindplaats van de statuetten (Van de Weerd 1932,
279: “...in de Hasseltsche straat, op de plaats genaamd “Tiendenschuur”). Dit toponiem schijnt echter niet zo'n grote
bekendheid te genieten. In het "Glossaire toponymique de la ville de Tongres" uit 1907 maken Ulrix en Paquay er 
nergens melding van (BSSL 25, 1907, 368-371 (E. Ulrix en J. Paquay); BSSL 47, 1933, 331-371, kaart (E. Ulrix en J. 
Paquay)). Een oud kaartblad in het stadsarchief van Tongeren dat de toestand weergeeft rond 1830 gebruikt de naam 
"Thien Schuur" als straatnaam voor de huidige de Tieckenstraat. De melding "Tiendenschuur in de Hasseltsestraat" is
dus in feite contradictorisch. In 1934 beschrijft Paquay de vondst als “54 statuetten afkomstig van perceel C 921e en f”
(Paquay 1934, 66-67 en fig. 7). De onderverdelingen "e" en "f" zijn echter op de huidige kadasterkaarten niet meer
aanwezig. Het bepalen van de precieze vindplaats blijft dus moeilijk omwille van de onduidelijkheid van het toponiem
en de veranderingen van de indeling van perceel C 921. Wel weten we met zekerheid dat de vondst gesitueerd moet 
worden in de driehoek tussen Hasseltsestraat, Pliniuswal en de Tieckenstraat. Deze plaats ligt ongeveer 100 m ten 
zuiden van de tempel in het noordelijk deel van de huidige stad.
Voor de reconstructie van de vondst geldt dezelfde onduidelijkheid als voor de lokalisatie. Wij moeten wachten tot in 
1932 vooraleer Van de Weerd een eerste poging onderneemt om de vondstomstandigheden te reconstrueren: “De
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terracotta’s werden op een diepte van ongeveer 2 m gevonden en lagen ordeloos dooreen alsof ze haastig uit een mand
of vat waren uitgestort. Enige beeldjes waren gaaf, de meeste waren gebroken, van enkele kwamen slechts brokstukken
te voorschijn. Andere voorwerpen, die licht hadden kunnen werpen op den datum of de natuur der vondst werden niet 
ontdekt of werden veronachtzaamd" (Van de Weerd 1932, 280). Deze gegevens die dertig jaar na de vondst werden
verzameld zijn van algemene aard. Zij geven de indrukken weer van ooggetuigen die Van de Weerd klaarblijkelijk
hieromtrent heeft ondervraagd. Hoewel nergens expliciet wordt gezegd dat de voorwerpen in een kuilstructuur werden
gevonden, zijn er verschillende aanduidingen die hierop wijzen. Enerzijds is er de grote concentratie van voorwerpen
van eenzelfde soort en anderzijds is er de grote diepte waarop de voorwerpen zijn gevonden. De diepte van 2 m die 
door Van de Weerd wordt opgegeven mag waarschijnlijk zelfs worden verhoogd vermits in dit stadsdeel door
middeleeuwse grondwerken en recente zandwinning een groot deel van de Romeinse bewoningslaag is verdwenen. 
Recente opgravingen door A. Vanderhoeven toonden aan dat het huidige loopvlak in dit stadsdeel minstens 1 m lager 
ligt dan het Romeinse loopvlak (AV 4, 1994, 77 (A. Vanderhoeven en G. Vynckier)). De oorspronkelijke diepte van de
kuil moet daarom minstens drie meter zijn geweest. Volgens onze tellingen werden er minstens 63 statuetten gevonden
(zie collectie M. Christiaens).
In de loop der jaren werden reeds vele verklaringen gegeven voor dit uitzonderlijk depot, meestal zonder
bewijskrachtige argumentatie. Voor sommige auteurs gaat het om een lararium (BSSLL 27, 1909, 51; BSSLL 31, 1913,
94). Voor anderen gaat het om een wijoffer (Mariën 1965, nr. 19a en b). Volgens de meest gelezen verklaring zou het
de voorraad zijn van een handelaar (Renard 1905, 286 nt. 1; Van de Weerd 1932, 296). Voor deze laatste hypothese zijn
er dan ook verschillende argumenten aan te voeren. De vindplaats is gelegen op korte afstand ten zuiden van de 
noordtempel en onmiddellijk ten noorden van een mogelijk tweede tempel waarvan het fundament in 1966 werd 
blootgelegd. Deze ligging is strategisch voor een handelaar in devotionaliën. Voorts is er van de meeste series meer dan
één exemplaar teruggevonden. Eén Minervaserie telt zelfs zes exemplaren. De grote eenvormigheid in de gebruikte
pasta en in de productietechniek duiden erop dat bijna de hele voorraad afkomstig is van één enkel productiecentrum. 
Het petrografische onderzoek van de pasta en het vergelijkend onderzoek van de parallellen wezen uit dat de herkomst
gezocht moet worden in de ateliers bij de Rudolfplatz te Köln (De Beenhouwer 1991 (statuettes); De Beenhouwer 1991
(Terrakotten); Lange 1994). Dit alles zou er op kunnen wijzen dat een handelaar zich te Köln had bevoorraad voor een
winkel met een strategische ligging nabij de tempel(s) in Tongeren. Toch stelt deze hypothese ons voor problemen. 
Voor het wegbergen van een handelsvoorraad stellen wij naar analogie met grote muntvondsten dat hiervoor slechts 
aanleiding kan zijn in een onrustige periode. Op die manier kunnen wij de gedachte van Van de Weerd begrijpen 
wanneer hij het depot verklaart als de "haastig weggeborgen voorraad van een handelaar". Het is moeilijker te begrijpen
dat deze handelaar hiervoor een kuil van 3 m diepte zou gegraven hebben. Bovendien stort de ganse hypothese in elkaar
wanneer wij het depot chronologisch ontleden. Het geheel beslaat minstens de volledige eerste helft en een stuk van de
tweede helft van de tweede eeuw. Een handelaar met een voorraad, die een tijdspanne van ruim twee generaties 
overbrugt, heeft bijzonder slechte zaken gedaan. De feiten dwingen ons daarom tot een andere verklaring. De 
voorwerpen werden blijkbaar gedurende een lange periode ingezameld. Gezien hun goede bewaringstoestand waren zij
ongetwijfeld ondergebracht in een gebouw. Omwille van de religieuze betekenis van de voorstellingen kan dit een
privaatkapel zijn geweest, maar de omvang van de vondst doet eerder een officieel heiligdom vermoeden.
Hoewel het probleem alleen met zekerheid door verdere opgravingen in de zone van de vondst kan worden opgelost,
kan zowel topografisch als chronologisch een verband gelegd worden met de tempel in het noordelijk stadsgedeelte (zie
vindplaats Tongeren noordtempel). 
In het licht van deze bevindingen kunnen wij de vergelijking maken met de site van Hofstade, meer bepaald met kuil 1,
waarvan wij de relatie hebben aangetoond met de heraanleg van het tempelcomplex, eveneens in de loop van de tweede
helft van de tweede eeuw. De gelijkenis is frappant op verschillende vlakken. In beide gevallen bedraagt de afstand tot
de temenos ongeveer 100 meter. Beide kuilen werden abnormaal diep uitgegraven. Tenslotte bevatten beide kuilen een
bewust geselecteerde inhoud met een groot aantal volledige voorwerpen. Het is dus zeer waarschijnlijk dat het depot 
van Tongeren, net zoals dat van Hofstade in verband gebracht moet worden met een belangrijke herinrichting van het 
tempeldomein in de tweede helft van de tweede eeuw. De kuil zou in dat geval een bewuste selectie kunnen bevatten 
van cultusvoorwerpen, gebruikt in de vorige bezettingsfase van het heiligdom.

Interpretatie: Serie 116 wordt gedateerd tussen 90 en 110 n.C. en serie 688 tussen 180 n.C. en 200/210 n.C. De andere 
series passen zich in tussen deze uitersten van 90 tot 200/210 n.C.

Serie 30. Datering met iconografie: 130-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië en afwijkend procédé. Atelier: Xanten Am 
Krimhildstrasse: maldeel 3151 (30); Köln am Rudolfplatz: statuette 3201 (30), 3202 (30) en 3203 (30), petrografische analyse 
131 (30).

Cat. nr. 130 (30). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: volledig bewaard: 
samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 
2023. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd conisch voetstuk. Het 
gebrek aan detaillering van de plooienval van het kleed is te wijten aan de vaagheid van de mal. Enkele 
details zoals de navel, de horizontale groef voor de mond en het verticale groefje dat het geslacht aanduidt,
zijn waarschijnlijk aangebracht voor het bakken. De vorm van het voetstuk kan na de moulage zijn 
bijgewerkt bij het aanpassen van het standvlak en het bijwerken van de naden. Veelvuldig bijgestreken 
naden. Eveneens gladdingssporen op het voetstuk en achteraan op het kleed. Productieregio: Oost-Gallië 
en afwijkend procédé. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Bibliografie: Van De Weerd 1932, 285, pl. III,3-4; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 1,7; Dheedene 1959, 143 nr.
704 ; Mariën 1980, 144 fig. 70 links; Schauerte 1985, 133 Nr. 48; Van Boekel 1987, 501 fig. 107; De 
Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 395 Nr. 1, 410 Abb. 6,1; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-63 fig. 
1,1.
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Cat. nr. 131 (30). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: gipsrestauratie aan de
borst en de linkerelleboog. Samengesteld uit 3 fragmenten. Hoogte: 18,7 cm. Bewaarplaats: Tongeren 
PGRM. Inventarisnummer: 2024. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd
bolvormig voetstuk: hoog voetstuk, waarvan de onderrand terug naar binnen buigt. Zeer vage mal. 
Gegladde naden. Productieregio: Oost-Gallië en afwijkend procédé. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell
10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 285; 
Dheedene 1959, 143 nr. 705; Schauerte 1985, 133 Nr. 49.

Serie 116. Datering met iconografie: 90-110 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Frankfurt of Trier: petrografische 
analyse en chemische analyse 145 (116). Keulen, Frankfurt of Trier: petrografische analyse 145 (116).

Cat. nr. 141 (116). Thema: Venus. Type: met bedekt onderlichaam. Bewaringstoestand: de achterste helft
van het voetstuk werd met gips gerecontstrueerd. De montage van het bewaarde deel van het voetstuk aan
de figuur is niet nauwkeurig uitgevoerd. Samengesteld uit 2 fragmenten. De binnenruimte is gevuld met 
modern gips. Hoogte: 16,8 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2027. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Van De Weerd 1932, 285 (vermelding); Schauerte 1985, 163 Nr. 180 ; De Beenhouwer 1991
(Terrakotten), 395 Nr. 2, 410 Abb. 6,2; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-63 fig. 1,2.

Cat. nr. 144 (116). Thema: Venus. Type: met bedekt onderlichaam. Bewaringstoestand: volledig bewaard.
Recente breuk ter hoogte van de knieën. Hoogte: 15,5 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: 2026. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
bolvormig voetstuk. Zeer vage mal zonder detail. Kleiknobbeltjes. Breed gladgestreken naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 2,5 Y 8/1,5). Hardheid: hard (Mohs 5). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 285, pl. III,6; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4,12; 
Dheedene 1959, 144 nr. 706; Schauerte 1985, 163 Nr. 181.

Cat. nr. 145 (116). Thema: Venus. Type: met bedekt onderlichaam. Bewaringstoestand: volledig bewaard.
De onderrand van het voetstuk is gedeeltelijk afgebrokkeld en gerestaureerd met plaaster. Hoogte: 15,5 
cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2025. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Zeer vage mal zonder detail. Breed 
gladgestreken naad. De onderrand van het voetstuk is geglad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: hard (Mohs 5). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Van De 
Weerd 1932, 285, pl. III,5; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4,10; Dheedene 1959, 144 nr. 707; Schauerte 
1985,163 Nr. 182.

Serie 201. Datering met iconografie: 125-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 3596 
(201) en 4936 (201), petrografische analyse 190 (201) en 5047 (201), chemische analyse 190 (201), pigmenten 3597 (201) en 
3598 (201).

Cat. nr. 190 (201). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn, roer en globe. Bewaringstoestand: 
beschadigd aan de rechteronderarm en het roer. Hoogte: 14,9 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: 2009. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Vage afdruk. 
Breed gladgestreken naad. De vooruitstekende onderrand van de basis is alleen aan de zijkanten geglad. 
Het gaat hier dus zeker niet om de voorbereiding van de onderrand voor beschildering. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: bleek roodachtig oranje (Munsell 2,5 YR 7/3). Witter oppervlak. Dunne witte engobe
of verweringslaag. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 
282, pl. VI,1; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4, 11; Dheedene 1959, 140 nr. 690; Schauerte 1985, 225 nr. 451;
De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 396 Nr. 11, 410 Abb. 6,11; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-63 
fig. 1,11.

Cat. nr. 191 (201). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn, roer en globe. Bewaringstoestand: volledig.
Maten naar Renard 1905. Hoogte: 14,1 cm. Verzameling: G. Meyers, Tongeren. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: een inkerving werd 
gemaakt in het roer onder de rechterhand om het roerblad van de handgreep te scheiden. Productieregio: 
Oost-Gallië. Bibliografie: Renard 1905, 291-293 nr. IV, Pl. D; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 69 fig. 5
links. Foto: Renard 1905.

Serie 210. Datering met iconografie: 75-125 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 175 (210),
171 (210) en 174 (210), Frankfurt of Trier: chemische analyse 3614 (210).

Cat. nr. 170 (210). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: volledig 
bewaard.. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2004. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Vage afdruk. Gelaat met uitgespaard driehoekig vlak voor de neus en 
smalle, schuine ogen in reliëf. Breed gladgestreken naad. Randen van de basis geglad. Bijgesneden naad: 
insnijdingen ter hoogte van de driepuntige diadeem. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/2). Donkerbruine beschildering: rondom het hoofd en gedeeltelijk over de diadeem, 
loopt een duidelijk afgelijnde en goed bewaarde donkerbruine band met een breedte van 0,5 cm. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 282, pl. I,5; Paquay
1934, 60, fig. 7 rij 3,1; Dheedene 1959, 139 nr. 685; Schauerte 1985, 131 Nr. 39; De Beenhouwer 1991, 
403, Abb. 3,3; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-63 fig. 1,7; Lange 1994, 221 Series 47-49 Nr. 12.
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Cat. nr. 171 (210). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: samengesteld uit
6 fragmenten. Het hoofd, een deel van de borst, de buik en de rechteronderarm ontbreken. Het beeldje is 
volgegoten met gips. Volgens de foto in Van De Weerd 1932, waren het hoofd, de buik en de onderarm 
oorspronkelijk nog aanwezig. Hoogte: 15,4 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 
2006. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch 
voetstuk. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Randen van de basis geglad. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 282, pl. I,7: afgebeeld met hoofd; Schauerte 1985, 
218 Nr. 401; Lange 1994, 222 Series 47-49 Nr. 14. Foto: foto links: Van De Weerd 1932.

Cat. nr. 172 (210). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: niet toegankelijk.
Volgens de foto in Renard 1905 is de sokkel mogelijk gedeeltelijk gerestaureerd. Hoogte naar Renard 
1905: 15,6 cm. Hoogte: 15,6 cm. Verzameling: G. Meyers, Tongeren. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Volledig herwerkte plooienval aan 
de voorzijde. De achterzijde is volledig hetzelfde als bij nr. 173, maar het plooienverloop is niet identiek.
De V-vormige plooien op het linkerbeen staan dichter bij elkaar en de plooien van het kleed onderaan de 
voeten sluiten meer aan bij de vorige generaties. Over de authenticiteit van de retouche zie nr. 173. 
Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Renard 1905, 292-295 nr. V, pl. E,1; Van De Weerd 1932, 282
noot12; Schauerte 1985, 217 Nr. 397; Lange 1994, 222 Series 47-49 Nr. 15. Foto: Renard 1905.

Cat. nr. 173 (210). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: vooraan 
ontbreekt de bovenzijde van de hoorn met de vruchten. Aan de achterzijde ontbreekt een deel van de basis.
De ontbrekende delen werden aangevuld met gips. Hoogte: 15,5 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: 2005. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.Volledig herwerkte plooienval aan de 
voorzijde. Deze retouche is opvallend oppervlakkig gegraveerd. Volgens Van De Weerd zou het hier gaan
om een recente bewerking die dateert van kort na de vondst van het depot. Ons insziens is deze retouche 
toch authentiek omdat een tweede exemplaar uit de vondst met een gelijkaardige herwerking veel vroeger
door Renard werd afgebeeld zonder dat hij in de beschrijving over een recente retouche spreekt. 
Daarenboven is op de foto van Renard een donkere vlek waarneembaar op de rechterknie die niet door de
gravering van de plooien is doorsneden. Breed gladgestreken naad: veelvuldige gladdingssporen op de 
naad en op de hele voorzijde van het voetstuk. Randen van de basis geglad: onderrand. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Van De Weerd 1932, 282, pl. I,6; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 3,2; Dheedene 1959, 139 nr. 
686; Schauerte 1985, 217 Nr. 398; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 396 Nr. 7, 410 Abb. 6,7; Lange 
1994, 221 Series 47-49 Nr. 11.

Cat. nr. 174 (210). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: samengesteld uit
5 fragmenten. De bovenkant van het hoofd en de onderzijde van de hoorn en de linkerarm ontbreken. De 
openingen werden met gips opgevuld. Donkerbruine lijnen en vlekken op het oppervlak van de onderste 
helft, vooral aan de voorzijde. Hoogte: 17,2 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Randen van de basis geglad: onderrand. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 2,5 Y 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Schauerte 1985, 218 Nr. 402 met verkeerde hoogtemaat; Lange 1994, 222
Series 47-49 Nr. 116.

Cat. nr. 175 (210). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: samengesteld uit
2 fragmenten. Het hoofd ontbreekt. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 
2007. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch 
voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.Vage afdruk: zeer vage details met uitzondering van de 
vruchten in de hoorn. Breed gladgestreken naad. Randen van de basis geglad: onderrand. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Van De Weerd 1932, 282, pl. I,8; Dheedene 1959, 140 nr. 688; Schauerte 1985, 218 Nr. 400;
Lange 1994, 221-222 Series 47-49 Nr. 13.

Cat. nr. 1189 (210). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: oorspronkelijk 
volledig bewaard. Bewaarplaats onbekend. Hoogte berekend uit de schaal van de foto in Paquay 1934. 
Hoogte: 15,35 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd 
cilindrisch voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 1,2. Foto: 
Paquay 1934.

Serie 212. Datering met iconografie: 90-103/111 en 150-220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Keulen, Frankfurt of 
Trier: petrografische analyse 178 (212).

Cat. nr. 178 (212). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: samengesteld uit
4 fragmenten. Het gelaat is niet bewaard, evenals een fragment uit de rug en het voetstuk. Het hoofd is 
opgevuld met gips. Donkerbruine vlekken op het oppervlak op de keerzijde van het onderste fragment. 
Foto’s in Van De Weerd 1932 en Paquay 1934 tonen aan dat het stuk minstens tot 1934 vrijwel intact was. 
Hoogte: 14,1 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2003. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. De plooien zijn schematisch en ondiep gegraveerd aan de voorzijde. De hoorn en de plooien op
de borst en aan de achterzijde werden niet bijgewerkt. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. 
Randen van de basis geglad: onderrand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Van De Weerd
1932, 282, pl. I,3; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 2,1; Dheedene 1959, 139 nr. 683; Schauerte 1985, 220 Nr. 
417; Lange 1994, 223 Serie 51 Nr. 16. Foto: foto links: Van De Weerd 1932.
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Cat. nr. 763 (212). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: oorspronkelijk 
volledig bewaard, maar huidige bewaarplaats onbekend. Hoogte volgens Van De Weerd 1932: 14 cm. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Sterk vervaagde keerzijde, maar verzorgde 
detaillering aan de voorzijde. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 282, pl. I,4;
Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4,4; Lange 1994, 223 Serie 51 Nr. 17. Foto: Van De Weerd 1932.

Serie 213. Datering met iconografie: 125-160 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln, Frankfurt of Trier: 
petrografische analyse 176 (213).

Cat. nr. 176 (213). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: volledig 
bewaard. Het vage, weinig gedetaileerde oppervlak is niet verweerd. Hoogte: 16,9 cm. Bewaarplaats: 
Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2002. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Vage afdruk. Breed 
gladgestreken naad. Bijgesneden naad: insnijding onder de rechterhand in het roer. Verticale 
gladdingssporen op het voetstuk, niet alleen ter hoogte van de naad. Basis met gegladde randen. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Donkerbruine beschildering op
de boven- en de onderrand van het voetstuk: op de onderrand een horizontale band en op de bovenrand 
stippen (bollen). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 
282, pl. I,2; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 1,1; Dheedene 1959, 138 nr. 682; Schauerte 1985, 221 Nr. 421; De
Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 396 Nr. 8, 410, Abb. 6,8; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-63 fig. 
1,8; Lange 1994, 223 Serie 51 Nr. 15.

Serie 219. Datering met iconografie: 140/150-200/220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 186 (219). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: volledig 
bewaard. Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 18,1 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: 2001. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Op de keerzijde zijn de plooien van het
kleed in parallele groeven weergegeven terwijl de mantel opvallend vlak blijft. Breed gladgestreken naad.
Bijgesneden naad: diepe inkerving in het roer onder de hand. De mantelplooien rond de rechterbovenarm
werden gertoucheerd ter hoogte van de naad. Verticale gladdingssporen op het voetstuk. Gladdingsporen 
op de keerzijde van de hoorn. Onmiddelijk daaronder is een deel van de bovenrand van de mantel 
weggevaagd. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 281, pl. I,1; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 1,3;
Dheedene 1959, 138 nr. 681; Schauerte 1985, 227 Nr. 458; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 396 Nr. 
10, 410 Abb. 6,10; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-63 fig. 1,10; Lange 1994, 224 Serie 56 Nr. 4.

Serie 222. Datering met iconografie: 140/150-200/220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse
185 (222), 385 (222) en 765 (222).

Cat. nr. 185 (222). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: samengesteld uit
7 fragmenten. Het hoofd, een deel van het roer, de mantelrand en de voeten aan de voorzijde en een deel 
van de mantel en het voetstuk aan de keerzijde ontbreken en zijn gerestaureerd met gips. Het beeldje werd
volledig voltgegoten met gips. Op de keerzijde bevinden zich wortelvormige donkere sporen. Zij lopen 
door over de met gips gerestaureerde delen. Hoogte: 18,5 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM . 
Inventarisnummer: 2008. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. De plooien aan de voorzijde zijn diep.
De bovenrand van de mantel vooraan is getorst. De rugzijde is vlakker uitgewerkt. Enkele opvallende 
vlakke retouches duiden op een herwerking van de mal. Zo werd een rij schuine plooien gegraveerd op de
linkerschouder achteraan en op de hoorn vooraan. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: diepe 
inkeping in het roer onder de hand om een handvat te simuleren. Basis met gegladde randen: onderrand. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 282, pl. II,1: foto voor de gipsrestauratie; Dheedene 
1959, 140 nr. 689; Schauerte 1985, 226 Nr. 457; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 396 Nr. 9, 410 Abb.
6,9; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-63 fig. 1,9; Lange 1994, 224 Serie 55 Nr. 3.

Serie 227. Datering met iconografie: 75/79-250 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 161 (227). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en patera. Bewaringstoestand: intact. 
Hoogte: 14,8 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2010. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Laag ingesneden horizontale 
zijleuningen en rugleuning. De uitsnijdingen zijn een herwerking: links is het oorspronkelijk niveau ter 
hoogte van de onderarm nog enkele millimeters bewaard gebleven, wat bewijst dat in de mal de leuningen
de lijn van de onderarm volgenden. Ook bovenaan de rugleuning zijn nog twee snijvlakken zichtbaar op de
linker- en de rechterhoek. De plooien van het kleed zijn diep gegroefd. Het detail van de hoorn 
daarentegen is erg fijn. De retouche behoort met zekerheid tot de mal omdat de afdrukken van de 
luchtbelletjes van de gipsmal ook in de diepgegroefde mantelplooien voorkomen. Breed gladgestreken 
naad. De onderrand van de basis werd aan de vier zijden geglad. Geen retouchering van de uitgevaagde 
details. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Van De Weerd 1932, 283, pl. VI,2 ; Van de Weerd 1933, 378; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 2,6;
Dheedene 1959, 140 nr. 692; Mariën 1980, 144 fig. 70 tweede van rechts; Schauerte 1985, 201 Nr. 325; 
De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 396 Nr. 5, 410 Abb. 6,5; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-63 fig.
1,5; Lange 1994, 228 Serie 68 Nr. 2.
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Serie 228. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse en chemische analyse 164 (228).

Cat. nr. 164 (228). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en patera. Bewaringstoestand: samengesteld
uit 5 fragmenten. Het aangezicht, de bovenzijde van de hoorn, de rechterkant van de buik en de onderzijde,
rechts van onder de knie en links tot boven de voeten, ontbreken. De ontbrekende delen van de onderste 
helft werden aangevuld met gips. Hoogte: 17,3 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 
2012. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. 
Ingesneden horizontale zijleuningen. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: messporen ter hoogte 
van de versmalling van de rugleuning waarbij de rechteronderarm onderaan diep werd ingesneden en de 
zoom van de mouw van de linkerarm werd weggesneden. De ruimte tussen de armleuning en de onderarm
rechts is zeer diep uitgehaald. Geen retouchering van de uitgevaagde details. Basis met gegladde 
onderrand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 283 pl. II,2: foto zonder het hoofd, 
genomen voor de gipsrestauratie; Dheedene 1959, 141 nr. 694; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 396 
Nr. 6, 410 Abb. 6,6; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-63 fig. 1,6; Lange 1994, 228 Serie 69 Nr. 1.

Serie 230. Datering met iconografie: 115-125/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 157 (230). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en vrucht. Bewaringstoestand: intact. 
Hoogte: 12,2 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2011. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ingesneden horizontale zijleuningen 
en rugleuning: de zijleuningen van de zetel werden diep uitgesneden onder de armen, links trapvormig en 
rechts min of meer rechtlijnig. De vage, soepele, horizontaal doorhangende plooien op de rug tonen aan 
dat de voorzijde volledig opnieuw gegraveerd werd. Het herwerken gebeurde niet met vaste hand en zeer 
vluchtig. Schuine gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: duidelijk bijgesneden 
ter hoogte van de hoorn. Basis met gegladde onderrand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 
1932, 283, pl. II,5; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 2,5; Dheedene 1959, 141 nr. 693; Schauerte 1985,197 Nr. 
307; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 396 Nr. 4, 402 Abb. 2,4, 410 Abb. 6,4; De Beenhouwer 1991 
(statuettes), 62-63 fig. 1,4, 69 fig. 6 rechts; Lange 1994, 227 Serie 65 Nr. 1.

Serie 244. Datering met iconografie: 90/100-200/(?) n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 
155 (244), 156 (244) en 3662 (244).

Cat. nr. 155 (244). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en roer. Bewaringstoestand: de onderste helft
van de rechterzijde ontbreekt. Twee fragmenten. Volgegoten met gips. De rechteronderhelft met 
ondermeer het scheepsroer is een moderne recontructie in gips. Vage wortelvormige sporen op de 
rugleuning. Hoogte: 15,4 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2013. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed
gladgestreken naad: opvallend aan het kapsel, de hals en de zijkant van de hoorn. Geen retouchering van 
de weggevaagde details. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 283, pl. II,3: foto 
van het bovenste fragment; Dheedene 1959, 141 nr. 695; Schauerte 1985, 206 Nr. 346 Taf. 44,4-6; De 
Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 395 Nr. 3, 410 Abb. 6,3; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-63 fig. 
1,3; Lange 1994, 225-226 Serie 62 Nr. 2.

Cat. nr. 156 (244). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en roer. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd. Donkere matte verkleuringen op het voetstuk, vooral aan de linkerkant en aan de voorzijde zijn 
recent. Zij zijn niet zichtbaar op de foto in Van De Weerd 1932. Hoogte: 13,4 cm. Bewaarplaats: 
Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2014. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad: opvallend aan het roer, de hals en de zijkant
van de hoorn en de linkeronderarm. Geen retouchering van de weggevaagde details. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Van De Weerd 1932, 283, pl. II,4; Dheedene 1959, 142 nr. 696; Schauerte 1985, 206 Nr. 
347; Lange 1994, 225-226 Serie 62 Nr. 3.

Serie 275. Datering met iconografie: 75-125 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 207 (275). Thema: Minerva. Type: staand met rechterarm omlaag zonder attribuut. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd. Enkele fragmenten van de achterkant van de basis 
ontbreken en werden opgevuld door het gips waarmee het ganse beeldje volggegoten is. Samengesteld uit
5 fragmenten. Hoogte: 16,2 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2022. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad: gladdingssporen op de 
linkerarm en het schild. Bijgesneden naad: na het effenen van de naden, werd een insnede gemaakt in de 
armen om de zoom van de mouw van het kleed aan te duiden. Dit is zichtbaar op de rechterarm, ter hoogte
van de elleboog en op de linkerarm halfweg de bovenarm. Basis met gegladde randen. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Frequent zwarte spikkels op het oppervlak, vooral aan
de keerzijde. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Bibliografie: Van De Weerd 1932, 284, pl. III,2; Dheedene
1959, 143 nr. 703; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 397 Nr. 14, 410 Abb. 6,14; De Beenhouwer 1991 
(statuettes), 62-65 fig. 1,14; Lange 1994, 232 Serie 77 Nr. 5.

Serie 291. Datering met iconografie: 150-210/350 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette en
pigment 3752 (291), petrografische analyse en chemische analyse 202 (291).

Cat. nr. 202 (291). Thema: Minerva. Type: zittend zonder attribuut in rechterhand. Bewaringstoestand: het
hoofd en een fragment in het midden van de rugleuning ontbreken. Samengesteld uit 3 fragmenten. Het 
beeldje werd volledig volgegoten met gips. Oorspronkelijk bewaard met hoofd: de totale hoogte met 
hoofd, afgeleid uit de schaal van de foto in Paquay 1934 bedraagt 14,8 cm. Hoogte: 12 cm. Bewaarplaats: 
Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2021. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met ingesneden zijleuningen. Breed gladgestreken naad: brede 
gladdingsporen op de naden, waarbij de plooien van de mantel en het kleed uitgewist werden. De details 
werden niet geretoucheerd. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 284, pl. III,1: zonder
hoofd; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 2,4: met hoofd; Dheedene 1959, 143 nr. 702; De Beenhouwer 1991 
(Terrakotten), 396 Nr. 13, 410 Abb. 6,13; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-63 fig. 1,13; Lange 1994,
238 Serie 100 Nr. 4. Foto: foto links: Paquay 1934.
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Serie 292. Datering met iconografie: 90/100-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 1190 (292). Thema: Minerva. Type: zittend met bolrond voorwerp. Bewaringstoestand: vrijwel 
volledig samengesteld uit drie fragmenten. De rechterpols ontbreekt. Hoogte berekend uit de schaal van de
foto in Paquay 1934: 14,2 cm. Hoogte: 14,2 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4,3. Foto: Paquay 1934.

Serie 293. Datering met iconografie: 90/100-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 
3758 (293), petrografische analyse 194 (293), 198 (293) en 199 (293). Twee ateliers mogelijk: cat. nr. 200 (293) heeft een egale
oranjerode kern en oppervlak.

Cat. nr. 194 (293). Thema: Minerva. Type: zittend met bolrond voorwerp. Bewaringstoestand: vrijwel 
volledig, samengesteld uit 3 fragmenten. Lichte gipsrestauratie ter hoogte van de rechterschouder. Hoogte: 
14 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2018. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen. De afdruk is zeer scherp. De
kleiknobbeltjes nagelaten door de mal in de groeven van het kleed, tonen aan dat alle detail in de mal 
aanwezig was. Parallelle plooien werden diep gegraveerd met een botte spatel. De groeven zijn daardoor 
breed en hebben een afgerond profiel. De cirkels rond het Medusahoofd zijn diep uitgehold. De rugleuning
van de zetel verloopt rechtlijnig. Een driehoekig vlak boven de leuning werd gevuld met rechtlijnige 
parallelle plooien. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: insnijdingen aan de hals en aan de zoom 
van de mouwen. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs tot bleek geel (Munsell 2,5 Y 8/2,5). 
Verschillende spatten van roodbruine verfstof op de rechterzijkant. Niet-intentioneel roodbruine 
beschildering. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 284, 
pl . II, 6-7; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 2,3; Dheedene 1959, 142 nr. 698; De Beenhouwer 1991 
(Terrakotten), 396 Nr. 12, 410 Abb. 6,12; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-63 fig. 1,12, 72 fig. 10 
rechts; De Beenhouwer 1993, 230 fig. 99,12; Lange 1994, 237 Serie 98 Nr. 11.

Cat. nr. 195 (293). Thema: Minerva. Type: zittend met bolrond voorwerp. Bewaringstoestand: gedeeltelijk
samengesteld uit 4 fragmenten. Rechterondearm, rechterbeen en een stuk van de basis aan de linkerzijkant
ontbreken en werden met gips aangevuld. Het hele beeldje is met gips gevuld. Hoogte: 14 cm. 
Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2016. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen. Vage afdruk. Op de rugzijde is het 
driehoekige vlak boven de zetel gevuld met omgedraaide V-vormige plooien. Breed gladgestreken naad. 
Bijgesneden naad: de rechterarm is dieper ingesneden op de naad onder de mouw. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Van De Weerd 1932, 284, pl. II,8: reeds met gipsrestauratie; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4,1;
Dheedene 1959, 142 nr. 699; Lange 1994, 237-238 Serie 98 Nr. 12.

Cat. nr. 196 (293). Thema: Minerva. Type: zittend met bolrond voorwerp. Bewaringstoestand: de 
linkerachterhoek en de onderzijde van de basis achteraan ontbreken en zijn aangevuld met gips. Het hele 
beeldje is opgevuld met gips. Hoogte: 13,6 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 
2020. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. 
Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: de rechteronderarm is sterk bijgesneden. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 2,2; Dheedene 1959, 142 nr. 697; Mariën 1980,
144 fig. 70 tweede van links; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 402 Abb. 2,2; De Beenhouwer 1991 
(statuettes), 69 fig. 6 tweede van links; Lange 1994, 238 Serie 98 Nr. 13.

Cat. nr. 197 (293). Thema: Minerva. Type: zittend met bolrond voorwerp. Bewaringstoestand: gedeeltelijk
samengesteld uit 5 fragmenten. De zijkant onder de rechterbovenarm en de volledige linkerarm zijn met 
gips gereconstrueerd. Het beeldje is volledig gevuld met gips. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Tongeren 
PGRM. Inventarisnummer: 2015. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: 
bijgesneden onder de rechtermouw. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 284; Dheedene 
1959, 142 nr. 700; Lange 1994, 238 Serie 98 Nr. 14.

Cat. nr. 198 (293). Thema: Minerva. Type: zittend met bolrond voorwerp. Bewaringstoestand: volledig 
bewaard. Samengesteld uit 2 fragmenten en opgevuld met gips. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Tongeren
PGRM. Inventarisnummer: 2017. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen. De plooien in het driehoekige vlak boven de 
rugleuning zijn omgedraaid V-vormig. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: de onderarmen zijn 
ingesneden aan beide zijden op de naad. De rechterzijleuning is bovenaan bijgesneden. De onderrand van
de basis is geglad, vooral aan de voor- en keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs tot 
bleek geel (Munsell 2,5 Y 8/2,5). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De
Weerd 1932, 284; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4,7; Dheedene 1959, 142 nr. 701; Lange 1994, 238 Serie 98
Nr. 15.

Cat. nr. 199 (293). Thema: Minerva. Type: zittend met bolrond voorwerp. Bewaringstoestand: volledig 
bewaard. Hoogte: 13,1 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: BH 1 . Verzameling: 
Begijnhof, Hasselt. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Gladde zetel met ingesneden zijleuning: de rechterzijleuning is rechtlijnig ingesneden ruim 1 
cm onder de arm. Breed gladgestreken naad. De onderrand van de basis is geglad aan de voorzijde. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 2,5 Y 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 4). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 284; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 402 Abb. 
2,3; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 69 fig. 6 derde van links; Lange 1994, 238 Serie 98 Nr. 16.
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Serie 441. Datering met iconografie: 140-190 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: chemische analyse en 
petrografische analyse 306 (441).

Cat. nr. 306 (441). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met gevulde schoot en Ubische hoed. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd. Hoogte: 13,1 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: 2031. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op 
het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Uitgevaagde details werden niet geretoucheerd. Bijgesneden 
naad ter hooge van de rechterelleboog. Verticale gladdingssporen, vrijwel op de ganse zetel. De onderrand
van de basis is geglad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Bruine 
ruitvormige beschildering vooraan op de basis. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Van De Weerd 1932, 280 (beschildering), 289, pl. IV,3; Dheedene 1959, 145 nr. 711; 
Schauerte 1985, 340 Nr. 954, Taf. 116,4-5; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 397 Nr. 19, 411 Abb. 
6,19; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,19; Lange 1994, 260-261 Serie 165 Nr. 3.

Serie 442. Datering met iconografie: 140/150-200/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 
en pigment 304 (442).

Cat. nr. 304 (442). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met gevulde schoot en Ubische hoed. 
Bewaringstoestand: volledig bewaard. Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 18,9 cm. Bewaarplaats: 
Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2030. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken naad. Gegladde 
basis. De rugleuning en de achterkant van de hoed zijn niet geglad. Bijgesneden naad: ingesneden onder de
rechteronderarm. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Donkerbruine 
ruitvormige beschildering op de voorzijde van de basis. Een Sint Andrieskruis op de rechterkant van basis
en zijleuning. Omlijning van de zetelomtrek en de basis is bewaard op de linker- en rechterzijkant. Breed 
ingekleurde V-hals. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932,
280 (beschildering), 288-289, pl. IV,2; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 1,8; Dheedene 1959, 144 nr. 710; 
Mariën 1980, 144 fig. 70 derde van links; Schauerte 1985, 342 nr. 960, Taf. 117,4-5; Van Boekel 1987, 
435 fig. 83 (beschildering); Van Boekel 1989 (Scheveningseweg), 19 afb. 17; De Beenhouwer 1991 
(Terrakotten), 397 Nr. 18, 410 Abb. 6,18; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-65 fig. 1,18, 75 fig. 12; 
Lange 1994, 261 Serie167 Nr. 3.

Serie 452. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 279 (452). Thema: vrouw met vruchten. Type: zittend met vruchten en muurkroon. 
Bewaringstoestand: volledig bewaard. Hoogte: 14,7 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: 2035. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Matig zeer fijne 
kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Verschoven binnennaad: 
de naden sluiten niet goed, vooral ter hoogte van de hals, waar de overtollige klei werd weggedrukt. Deze 
fout bleef zichtbaar omdat de naad hier niet werd geëffend. Op andere plaatsen werden de details die 
verloren gingen door het effenen van de naad, voor het bakken geretoucheerd. Aan de schouder zijn de 
plooien van het kleed met een spatel in korte bewegingen verbonden met de schuine plooien op de rug. Op
de rechterschouder ligt de retouche op de achterste helft, op de linkerschouder op de voorste helft. Een 
kleine beschadiging werd hierbij aangebracht op de rugzijde ter hoogte van de rechterschouder. Basis met
gegladde onderrand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 284, pl. IV,4; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 2,8; Dheedene 1959, 146
nr. 715; Schauerte 1985, 235 Nr. 497; Van Boekel 1987, 441 fig. 90; Lange 1994, 256 Serie 153 Nr. 2; De
Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 397 Nr. 15, 410 Abb. 6,15; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-65 fig.
1,15.

Serie 473. Datering met iconografie: 135-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 298 (473). Thema: Juno. Type: zittend met patera en scepter. Bewaringstoestand: volledig. Maten
naar Renard 1905. Hoogte: 14,2 cm. Verzameling: G. Meyers, Tongeren. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met horizontale rugleuning met driehoekig vlak erboven. 
Onscherpe afdruk. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Renard 1905, 294-295 nr. VI, pl. E,2; 
Schauerte 1985, 203 Nr. 331: foutief bij Fortuna ondergebracht; Lange 1994, 241-242 Serie 112 Nr. 3. 
Foto: Renard 1905.

Cat. nr. 300 (473). Thema: Juno. Type: zittend met patera en scepter. Bewaringstoestand: bewaard zonder
het hoofd. Hoogte: 11,1 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2034. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met 
horizontale rugleuning met driehoekig vlak erboven. Breed gladgestreken naad. Verticale gladdingssporen
op de zetel. Bijgesneden naad: de bovenrand van de linkerzijleuning is horizontaal ingesneden onmiddelijk
onder de linkerhand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 290; Dheedene 
1959, 145 nr. 714; Schauerte 1985, 202 Nr. 33O: foutief ondergebracht bij voorstellingen van Fortuna; De
Beenhouwer 1991 (statuettes), 66 fig. 3,3; Lange 1994, 241-242 Serie 112 Nr. 3a.

278



Serie 474. Datering met iconografie: 135-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 297 (474). Thema: Juno. Type: zittend met patera en scepter. Bewaringstoestand: volledig 
bewaard. Donkerbruine vlek op de rugleuning. Hoogte: 14,7 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: 2032. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden
zijleuningen en horizontale rugleuning met driehoekig vlak erboven. Gegraveerde ogen. Breed 
gladgestreken naad. Bijgesneden naad: diepe insnede in de hals om het kapsel beter af te lijnen. Na het 
losmaken van het beeldje uit de mal, werden ook secundaire retouches aangebracht. Zo werden groeven 
ingesneden op de naad, boven de linkerelleboog en één kleine inkeping werd aangebracht aan de 
rechtermouw. De drie groeven op de linkerarm kunnen de zoom van de mouw voorstellen of armbanden.
De bovenrand van de linkerzijleuning is diep ingesneden onder de onderarm. De vier hoeken van de zetel 
zijn geglad. Basis met gegladde onderrand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR
8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 290, pl. VI,3; 
Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 2,7; Dheedene 1959, 145 nr. 713 ; Schauerte 1985, 239 Nr. 508 en Taf. 57,5-6;
De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 397 Nr. 16, 402 Abb. 2,1 en 410 Abb. 6,16; De Beenhouwer 1991 
(statuettes), 62-65 fig. 1,16, 69 fig. 6 links; Lange 1994, 242 Serie 113 Nr. 2.

Cat. nr. 299 (474). Thema: Juno. Type: zittend met patera en scepter. Bewaringstoestand: volledig 
bewaard. Wortelvormige sporen op de linkerkant. Hoogte: 14,4 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: 2033. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op 
het oppervlak. Zetel met ingesneden zijleuningen en horizontale rugleuning met driehoekig vlak erboven.
Gegraveerde ogen. Onscherpe afdruk. Breed gladgestreken naad, vooral op de bovenarmen. Verticale 
gladdingssporen op de zetel. De vier hoeken van de zetel zijn geglad. Bijgesneden naad: twee groeven 
werden geretoucheerd op de naad boven de linkerelleboog. Zij duiden de zoom van de mouw of 
armbanden aan. Basis met gegladde onderrand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10
YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 290, pl. 
VI,4; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4,2; Dheedene 1959, 145 nr. 712; Schauerte 1985, 239 Nr. 509; Lange 
1994, 242 Serie 113 Nr. 3.

Serie 479. Datering met iconografie: 90-220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 303 (479).

Cat. nr. 303 (479). Thema: Juno (?) capite velato. Type: staand zonder identificeerbare attributen. 
Bewaringstoestand: samengesteld uit 4 fragmenten. Moderne gipsrestauratie aan het rechterbeen, de 
zijkant en de linkeronderarm. De binnenruimte is volledig opgevuld met gips. Hoogte: 19 cm. 
Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2036. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met licht geprofileerd boven- en onderrand. Deze 
profilering is alleen nog aan de achterzijde zichtbaar. Gegraveerde ogen. Vage afdruk. Breed 
gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Vertoont 
volgens Van de Weerd 1932 resten van bruine beschildering “op den hoed van de matrona, die het hoofd
met het gewaad bedekt heeft”. Bedoeld wordt vermoedelijk de diadeem tussen het kapsel en de sluier. 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 280 (beschildering),
290, pl. IV,5: foto voor de gipsrestauratie. Van De Weerd beschrijft het hoofd van een tweede exemplaar 
dat op dit ogenblik niet meer kan worden teruggevonden en waarvan geen foto bewaard bleef; Dheedene 
1959, 146 nr. 716; Schauerte 1985, 303 Nr. 807; Van Boekel 1987, 367 fig. 61; De Beenhouwer 1991 
(Terrakotten), 397 Nr. 17, 410 Abb. 6,17; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 62-65 fig. 1,17; Lange 1994,
240-241 Serie 111 Nr. 3. Foto: foto links: Van De Weerd 1932.

Serie 492. Datering met iconografie: 90-110 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 308 (492).

Cat. nr. 308 (492). Thema: Diana. Type: met gekruiste benen en met boog, pijlkoker en hond. 
Bewaringstoestand: het beeldje is volledig opgevuld met gips. Ontbrekende delen ter hoogte van het 
onderste deel van de rug, de buik, de linkerkant van het voetstuk en de rechtervoet zijn op die manier 
aangevuld met gips. Recent aangebrachte bruine harsachtige sporen lopen over aan de voorzijde op de 
benen en op de rugzijde op de schuine mantelrand. Zij zijn niet zichtbaar op de foto van het reeds 
gerestaureerde beeldje in Van De Weerd 1932. Deze sporen zijn duidelijk te onderscheiden van de antieke
bruine en roodbruine beschildering. Hoogte: 18,2 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: 2029. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op 
het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Gegraveerde ogen. De amandelvormige ogen
zijn diep gegroefd. Een kort groefje duidt de mond aan. De plooien van het kleed en het detail van de 
vingers en op de pijlenkoker zijn door middel van diepe en brede groeven weergegeven. Breed 
gladgestreken naad. Diepe retouches zijn aangebracht op de schouders ter hoogte van de naad waar de 
plooien van de voorzijde terug verbonden werden met die van de achterzijden, na het gladden van de naad.
Bijgesneden naad: de rechterkant van de hals is ingesneden op de naad en de zoom van de mouw werd 
afgelijnd. De onderrand van het voetstuk is aan de buitenzijde schuin afgevlakt. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Intentionele bruine beschildering op de 
bovenrand van het voetstuk. Spatten van een roodbruine verfstof op de achterzijde ter hoogte van het 
kapsel, de rug en het rechteronderbeen zijn niet-intentioneel. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 287, pl. IV,1; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 3,10; Dheedene 1959, 
144 Nr. 709; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 397 Nr. 20, 411 Abb. 6,20; De Beenhouwer 1991 
(statuettes), 64-65 fig. 2,20, 72 fig. 10 links; Lange 1994, 242-243 Serie 115 Nr. 11.
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Serie 601. Datering met iconografie: 150/160-200/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse
315 (601).

Cat. nr. 315 (601). Thema: paar. Type: frontaal staand, man en vrouw naakt. Bewaringstoestand: de 
voorste helft van het voetstuk en de voeten ontbreken. Het voetstuk is opgevuld met gips, waarbij de 
ontbrekende delen werden gereconstrueerd. Hoogte: 21,2 cm. Breedte: 8,7 cm. Bewaarplaats: Tongeren 
PGRM. Inventarisnummer: 2028. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad, 
vooral aan de hals en het voetstuk. De uitgevaagde details werden niet geretoucheerd. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Donkerbruine beschildering: resten van de omranding
van het voetstuk en een bruine ruitvormige beschildering op de rechterkant van het voetstuk. Op beide 
naakte bovenarmen werden telkens 2 armbanden geschilderd. Van De weerd 1932 vermeldt enkel bruine 
beschildering “op het voetstuk en op de hand (?)”. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Van De Weerd 1932, 280 (beschildering), 286-287, pl. III,7-8: foto voor de gipsrestauratie; 
Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 1,5: foto voor de gipsrestauratie; Dheedene 1959, 144 nr. 708; Mariën 1980, 
144 fig. 70 derde van rechts; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 397 Nr. 21, 411 Abb. 6,21; De 
Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,21; Lange 1994, 290 Serie 250 Nr. 1 Taf. 27.

Serie 621. Datering met iconografie: 60/70-200/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 
4413 (621).

Cat. nr. 365 (621). Thema: buste van een vrouw. Type: zonder juwelen. Bewaringstoestand: bewaard 
vanaf het hoofd tot aan het voetstuk. Het voetstuk werd in gips gereconstrueerd. Fijne wortelvormige 
sporen op het ganse oppervlak. Hoogte: 20 cm. Breedte: 9,7 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: 2038. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op 
het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Rechthoekig overgangsstuk tussen borst en 
voetstuk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad ter hoogte van de rechthoekige tussensokkel. 
Uitgevaagde details werden niet geretoucheerd. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10
YR 8/2). Bruine beschildering: bruin ingekleurde V-hals tussen de tweede en de derde V-vormige plooi 
onder de hals. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 291, 
pl. VI,7; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 3,6; Dheedene 1959, 146 nr. 718; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten),
398 Nr. 29, 411 Abb. 6,29; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,29, 74 fig. 11 links; Lange 
1994, 283-284 Serie 230 Nr. 5.

Serie 631. Datering met iconografie: 117-200/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 367 (631). Thema: buste van een vrouw. Type: met halssieraad. Bewaringstoestand: alleen het 
hoofd is bewaard. Het werd bij restauratie opgevuld met gips. Het kapsel is beschadigd aan de voorzijde: 
één fragment ontbreekt aan de linkerzijde. Hoogte van het hoofd: 7,8 cm. De foto’s in Van De Weerd 1932
en Paquay 1934 tonen het volledige beeldje dat oorspronkelijk goed bewaard was. Totale hoogte berekend
uit de schaal van de foto in Paquay 1934: 17,4 cm. Volgens Van De Weerd 1932 was het voetstuk 
hersteld. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2048. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Gegraveerde ogen. De overgang tussen basis en romp word gevormd door boogvormige lijnen. Breed 
gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig
hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 293, pl. IV,5: volledig bewaard; 
Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 3,5: volledig bewaard; Dheedene 1959, 148 nr. 730; De Beenhouwer 1991 
(Terrakotten), 398 Nr. 31, 411 Abb. 6,31; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,31; Lange 1994,
283 Serie 226 Nr. 1. Foto: foto’s links: Van De Weerd 1932; Paquay 1934.

Serie 632. Datering met iconografie: 117-200/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 
4416 (632); Köln: petrografische analyse 366 (632).

Cat. nr. 366 (632). Thema: buste van een vrouw. Type: met halssieraad. Bewaringstoestand: samengesteld
uit 7 fragmenten. Aan de voorzijde ontbreken delen van de borst en de sokkel. Zij werden aangevuld met 
gips. Het ganse beeldje is gevuld met gips. Het oppervlak is bedekt met kleine zwarte spikkels, ook de 
gipsrestauratie. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2037. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Steunrib op de rug geïntegreerd in het maldeel van de keerzijde. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. 
Basis met gegladde onderrand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 7/3). 
Oppervlak met dunne laag lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Dunne engobe of verweringslaag. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 291, pl. VI,6: foto 
genomen voor de gipsrestauratie; Dheedene 1959, 146 nr. 717; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 398 
Nr. 30, 411 Abb. 6,30; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,30, fig. 26 boven links (pasta); 
Lange 1994, 283 Serie 229 Nr. 3. Foto: foto links: Van De Weerd 1932.

Serie 637. Datering met iconografie: 120-200/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 368 
(637).

Cat. nr. 368 (637). Thema: buste van een vrouw. Type: met halssieraad. Bewaringstoestand: twee 
fragmenten: het hoofd met de linkerschouder en een fragment van de basis. Het voetstukfragment heeft 
een breedte van 4,4 cm en een hoogte van 5 cm. Het fragment met hoofd en schouder heeft een breedte 
van 5 cm en een hoogte van 8,2 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2047. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd rond voetstuk en rechthoekige 
tabula tussen de tors en het voetstuk. Grote ribbelvormig omrande ogen.  Breed gladgestreken naad. Basis
met gegladde onderrand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). 
Niet-intentioneel groen loodglazuur op het oppervlak: een grote vlek glazuur op het achterhoofd en op het
kapsel vooraan. Op het achterhoofd vertoont het glazuur een breukvlak. Kleine spatjes bevinden zich 
eveneens op het voetstuk, o.a. precies boven op de bruine beschildering van de onderrand. Beschildering:
de onderrand van de basis en de binnenkant van het rechthoekig omrand veld aan de bovenrand van het 
voetstuk zijn donkerbruin beschilderd. Hardheid: hard (Mohs 5). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De
Weerd 1932, 292-293, pl. V,6; Dheedene 1959, 148 nr. 729; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 398 Nr.
32, 411 Abb. 6,32; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,32, 66 fig. 3,2, fig. 25 links (glazuur); 
Lange 1994, 282-283 Serie 225 Nr. 2.
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Serie 645. Datering met iconografie: 140-160 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Treveri: petrografische analyse 779 
(645); Köln, Frankfurt of Trier: petrografische analyse 4397 (645).

Cat. nr. 362 (645). Thema: buste van een vrouw. Type: met halssierraad en oorbellen. Bewaringstoestand: 
een klein fragment uit de rechterschouder ontbreekt. Samentgesteld uit 6 fragmenten. De breedte van het 
hoofd is 8,4 cm. De borstband verloopt rechtlijnig en is ca. 8 mm breed. Hoogte: 19,5 cm. Bewaarplaats: 
Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2044. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Het rechteroog is ribbelvormig
omrand. Breed gladgestreken naad, ingesneden ter hoogte van de oorbellen. De zijkanten zijn links en 
rechts opengesneden van de schouders tot aan de basis. De dubbele halsband is ter hoogte van de naad 
zorgvuldig bewaard of bijgewerkt na het gladden van de naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 2,5 Y 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Van De 
Weerd 1932, 292, pl. V,1; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 1,6; Dheedene 1959, 148 nr. 726; De Beenhouwer 
1991 (Terrakotten), 398 Nr. 28, 409 Abb. 5,1, 411 Abb. 6,28; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig.
2,28, 66 fig. 4 rechts.

Cat. nr. 363 (645). Thema: buste van een vrouw. Type: met halssierraad en oorbellen. Bewaringstoestand: 
de keerzijde ontbreekt vanaf de hals en is gereconstrueerd. Samengesteld uit 3 fragmenten. Beschadigd 
oppervlak, vooral ter hoogte van ogen en neus. De breedte van het hoofd is 8,4 cm. Hoogte: 19,3 cm. 
Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2045. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Het rechteroog is 
ribbelvormig omrand. Breed gladgestreken naad. De zijkanten zijn links en rechts opengesneden van de 
schouders tot aan de basis. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 292, pl. V,2; Paquay 1934, 60, 
fig. 7 rij 1,4; Dheedene 1959, 148 nr. 727.

Serie 666. Datering met iconografie: (?)150-220 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 353 (666). Thema: buste van een jongen. Type: zonder attributen. Bewaringstoestand: volledig. 
Maten volgens Van De Weerd 1932. Hoogte: 12,5 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Rechthoekig overgangsstuk tussen borst en 
voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 292, pl. V,4; Paquay 1934, 60, 
fig. 7, rij 4,9; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,24; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 397
Nr. 24, 411 Abb. 6,24. Foto: Van De Weerd 1932; Paquay 1934.

Cat. nr. 354 (666). Thema: buste van een jongen. Type: zonder attributen. Bewaringstoestand: volledig. 
Maten volgens Van De Weerd 1932. Hoogte: 12,5 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Rechthoekig overgangsstuk tussen borst en 
voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 292, pl. V,5; Paquay 1934, 60, 
fig. 7 rij 4,5; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,24; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 397
Nr. 24, 411 Abb. 6,24. Foto: Van De Weerd 1932; Paquay 1934.

Serie 671. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 352 
(671).

Cat. nr. 352 (671). Thema: buste van een jongen. Type: met bladerkrans. Bewaringstoestand: volledig 
bewaard en samengesteld uit 2 fragmenten. De dikte van het hoofd ter hoogte van de ogen bedraagt 5,8 
cm. Hoogte: 17,2 cm. Breedte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2043. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd
ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in boven- en onderrand. Rechthoekig overgangsstuk
tussen borst en voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken naad met insnijdingen op de 
krans. De rugzijde werd links en rechts langwerpig opengesneden vanaf de schouderbladen. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: hard (Mohs 5). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 291, pl. IV,7; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 3,9; 
Dheedene 1959, 147 nr. 723; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 397 Nr. 23, 407 Abb. 4,2 en 411 Abb. 
6,23; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,23, 66 fig. 4 midden .

Serie 673. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 348 (673)
en 350 (673), chemische analyse 350 (673).

Cat. nr. 348 (673). Thema: buste van een jongen. Type: met bladerkrans. Bewaringstoestand: de achterste
helft van het voetstuk en de onderste helft van de steunrib zijn een reconstructie in gips. Samengesteld uit 
twee fragmenten. De dikte van het hoofd ter hoogte van de ogen bedraagt 5,6 cm. Hoogte: 15,7 cm. 
Breedte: 8,1 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2039. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak, vooral in het haar en in de groeven 
van het kleed. De diepe groeven maken deel uit van de mal. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Boogvormige overgang tussen borst en voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Breed 
gladgestreken en ingesneden naad. Gegladde naden, met insnijdingen op de krans. De rugzijde werd links
en rechts langwerpig opgengesneden vanaf de schouderbladen. De onder- en bovenrand van de basis werd
geglad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs
3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 291, pl. IV,6 ; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 3,3; 
Dheedene 1959, 147 nr. 722; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 397 Nr. 22, 411 Abb. 6,22; De 
Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,22; Lange 1994, 286-287 Serie 240 Nr. 1.
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Cat. nr. 350 (673). Thema: buste van een jongen. Type: met bladerkrans. Bewaringstoestand: de 
rechterzijkant van de romp werd onderaan gereconstrueerd met gips, evenals de keerzijde van de basis. 
Van de linkerzijkant ontbreekt onderaan een fragment van de romp. Dit werd niet gereconstrueerd. 
Samengesteld uit 6 fragmenten. De dikte van het hoofd ter hoogte van de ogen bedraagt 5,5 cm. Hoogte: 
15,4 cm. Breedte: 8,2 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2041. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak, o.a. in de plooien van het kleed.
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Breed gladgestreken 
naad met insnijdingen op de krans. De rugzijde werd links en rechts rond opgengesneden ter hoogte van de
schouderbladen. De onderrand van de basis werd geglad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof oranje 
(Munsell 5 YR 7/3). Oppervlak lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1): dunne engobe of 
verweringslaag. Hardheid: hard (Mohs 5). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 291; 
Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 3,8: voor restauratie; Dheedene 1959, 146 nr. 719; Lange 1994, 286-287 Serie 
240 Nr. 3. Foto: foto links: Paquay 1934.

Cat. nr. 351 (673). Thema: buste van een jongen. Type: met bladerkrans. Bewaringstoestand: bewaard tot
boven de boogjes van het kleed boven de basis. De onderzijde en de basis werden gereconstrueerd met 
gips. De dikte van het hoofd ter hoogte van de ogen bedraagt 5,5 cm. Hoogte: 15,4 cm. Breedte: 8,1 cm. 
Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2040. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak, o.a. in de plooien van het kleed. Gegraveerde ogen met 
centrale pupil. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad met insnijdingen op de krans. De rugzijde werd 
links en rechts rond opgengesneden ter hoogte van de schouderbladen. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 291; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 3,7: 
zonder restauratie; Dheedene 1959, 147 nr. 720; Lange 1994, 286-287 Serie 240 Nr. 4. Foto: foto links: 
Paquay 1934.

Serie 674. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 349 
(674).

Cat. nr. 349 (674). Thema: buste van een jongen. Type: met bladerkrans. Bewaringstoestand: vooraan 
ontbreekt links en rechts een fragment van de basis. Deze werd gereconstrueerd met gips. Samengesteld 
uit 3 fragmenten. Een kras op de borst werd vermoedelijk aangebracht voor het bakken. Het oppervlak 
vertoont kleine wortelvormige sporen, vooral in de nek. De dikte van het hoofd ter hoogte van de ogen 
bedraagt 5,6 cm. Hoogte: 15,5 cm. Breedte: 8,2 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 
2042. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. 
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Boogvormige overgang tussen borst en voetstuk. 
Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken en ingesneden naad. Basis met gegladde randen. Opengesneden 
rug met ronde gaten. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: 
hard (Mohs 5). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 291; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 3,4; 
Dheedene 1959, 147 nr. 721; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 407 Abb. 4,1; De Beenhouwer 1991 
(statuettes), 68 fig. 4 links; Lange 1994, 286-287 Serie 240 Nr. 2.

Serie 679. Datering met iconografie: 60/70-200/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: statuette 
4480 (679), petrografische analyse 359 (679).

Cat. nr. 359 (679). Thema: buste van een jongen. Type: met halssnoer en lunula. Bewaringstoestand: 
volledig samengesteld uit 4 fragmenten. De dikte van het hoofd ter hoogte van de neus bedraagt 5,5 cm. 
Hoogte: 13,5 cm. Breedte: 8,1 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2046. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Middenrib 
geïntegreerd in de mal van de keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen en soepele haarlokken. Breed 
gladgestreken naad. De randen van de rug zijn rondom geglad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht 
grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd
1932, 292, pl. V,3; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4,8; Dheedene 1959, 148 nr. 728; De Beenhouwer 1991 
(Terrakotten), 397 Nr. 25, 411 Abb. 6,25; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,25.

Cat. nr. 360 (679). Thema: buste van een jongen. Type: met halssnoer en lunula. Bewaringstoestand: 
volledig. Maten berekend uit de schaal van de foto in Pacquay 1934. Hoogte: 13,5 cm. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd laag bolvormig voetstuk. Middenrib geïntegreerd in 
de mal van de keerzijde. Productieregio: Oost-Gallië. Bibliografie: Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4,6 (niet 
vermeld in Van De Weerd 1932, 292). Foto: Paquay 1934.

Serie 688. Datering met iconografie: 180-200/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: epigrafie (coroplast), 
petrografische analyse en chemische analyse 343 (688).

Cat. nr. 343 (688). Thema: buste van een jongen. Type: kaalhoofdig (risus). Bewaringstoestand: van de 
voorzijde bleven het voetstuk, de borst zonder de schouders en een stuk van het gelaat bewaard. Van de 
keerzijde bleven enkel het voetstuk en een klein fragment van de rug. Hoogte: 11 cm. Bewaarplaats: 
Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2049. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd bolvormig voetstuk: conisch. Geïntegreerd schijfvormig medaillon met inscriptie. 
Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand. Productieregio: 
Oost-Gallië. Inscriptie: op het geïntegreerd schijfvormig medaillon tussen voetstuk en borst in reliëf: V. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5) tot bleek oranje (Munsell 5 YR 8/3). Hardheid: hard (Mohs 5). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 294, pl. V,7 ; Van De Weerd 1933, 377-378; 
Dheedene 1959, 149 nr. 731; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 398 Nr. 26, 411 Abb. 6,26; De 
Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,26, 66 fig. 3,1; Van Boekel 1987, 661 nr. 183,i: inscriptie 
geïnterpreteerd als V of VF.

282



Cat. nr. 345. Thema: buste van een jongen. Type: kaalhoofdig (risus). Bewaringstoestand: hoofd en aanzet
tot de rechterschouder. Hoogte: 5,1 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2050. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladdingssporen op de naad. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs tot licht bruinig grijs (Munsell 7,5 YR 7,5/2). Hardheid: matig hard (Mohs 
3). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 294, pl. V,8; Dheedene 1959, 149 nr. 
732; Amand 1971, 144 en pl. II fig. 5; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 398 Nr. 27, 411 Abb. 6,27; De
Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,27, 66 fig. 3,4.

Cat. nr. 737. Thema: haan. Bewaringstoestand: rechterhelft van de staart. Lengte Maximaal: 5,1 cm. 
Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 2051. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde
en rechterzijde. De naad is onderaan bijgesneden. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell
10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 294, pl.
V,9; Dheedene 1959, 149 nr. 733; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 398 Nr. 33, 411 Abb. 6,33; De 
Beenhouwer 1991 (statuettes), 64-65 fig. 2,33.

Kielenstraat
Soort vindplaats: zes fasen, ambachtswijk, bronsgieters, slachtactiviteit, lage sociale status. Datering: -20/-10-275 n.C.

Het terrein op de hoek van de Kielenstraat en de Predikherenstraat werd systematisch onderzocht door het I.A.P. o.l.v. A. 
Vanderhoeven en G. Vynckier tussen 1986 en 1993 . Bij de opgraving kwam een noordnoordwest gerichte straat van het
dambordplan aan het licht, met aan weerszijden sporen van bewoning van het einde van de eerste eeuw v.C. tot in de tweede
helft van de derde eeuw n.C. (AV I, 1991, 107 (A. Vanderhoeven, G. Vynckier en P. Vynckier). Hoewel in de
interimverslagen nog niet de ganse vindplaats werd behandeld, ligt de periodisering vast. De volledige Romeinse 
bezettingsfase uit het Hoge Keizerrijk werd daarbij ingedeeld in zes periodes (AB III, 1987, 127-138 (A. Vanderhoeven, R.
Van De Konijnenburg en G. De Boe); AV 1, 1991, 107-124 (A. Vanderhoeven, G. Vynckier en P. Vynckier)). In de eerste
periode bestaan de sporen uit kuilen en greppels en in een tweede laat-Augusteïsche en Tiberische fase uit tweeschepige 
woonstalhuizen van het type Alphen - Ekeren. Deze sporen staan reeds in relatie tot het dambordvormig stratenpatroon. In 
één van de paalkuilen werd een bouwoffer aangetroffen in de vorm van een miniatuurbeker in Belgische waar. In de tweede
periode, gesitueerd in de Claudische tijd, werd de straat bekiezeld en werden de woonstalhuizen opgegeven ten voordele van
één grootschalige houten constructie. In de derde periode, onder Nero, grepen een aantal verbouwingen plaats, waarna het
gebouw afbrandde omstreeks 69/70. De aanwezigheid van beschilderd pleisterwerk duidt op de welstand en de toenemende
Romanisering van de vermoedelijk inheemse bewoners. De vierde periode beslaat de Flavische tijd en de eerste helft van de 
tweede eeuw. Na de brand rond 69/70, werden opnieuw houten woningen gebouwd, maar volgens een totaal ander 
grondplan. Dit kan wijzen op een eerder lage welstand, vermits elders in de stad in deze periode geleidelijk steenbouw zijn
intrede deed. De gebouwen werden verschillende malen verbouwd. Er zijn aanwijzingen dat dit voor de tweede bouwfase 
gebeurde na een brand. De vijfde periode, in het midden en het derde kwart van de tweede eeuw, vertegenwoordigt de laatste
houtbouwfase. De gebouwen vormen een voortzetting van de vorige constructies, maar met toevoeging van stenen pijlers,
waarin van elders aangevoerd hergebruikt steenmateriaal werd verwerkt. Elders werd een lichte stenen fundering 
aangetroffen onder de houten funderingsbalken. Rond 160/170 n.C. vernielde een brand, die woedde aan weerszijde van de 
straat, de laatste houten gebouwen. Deze brandlaag werd hier voor de eerste maal vastgesteld in Tongeren (AV 1, 1991, 113
(A. Vanderhoeven, G. Vynckier en P. Vynckier): “een brand aan het einde van de tweede eeuw”; brief G. Vynckier 15/2/99:
brand omstreeks 160/170). Pas op het einde van de tweede en in de derde eeuw, de zesde en laatste periode, verschijnen de
eerste stenen gebouwen. Van deze steenbouwfase zijn de vloerniveaus niet bewaard. De waargenomen muurfunderingen 
werden reeds in de vierde eeuw uitgebroken. Dit blijkt uit de aanwezigheid van schaarse vierde-eeuwse Argonne sigillata en
munten. Vermoedelijk werden ook deze gebouwen voordien door brand vernield. Dit kon waargenomen worden door het 
brandafval in enkele kuilen en waterputten uit de derde eeuw. Na de derde eeuw heeft het terrein zeer lange tijd braak 
gelegen. Met de bouw van de vierde-eeuwse omwalling, kwam deze zone immers buiten de stad te liggen.
Een eerste statuette werd gevonden in 1935 bij rioleringswerken. Bij de recente opgravingen van het IAP, werden zes
statuetten gevonden, waarvan vijf in context. Deze contexten behoren hoofdzakelijk tot de periodes IV en V, waarin de zone
gekenmerkt is als ambachtswijk (AV 1, 1991, 121 (A. Vanderhoeven, G. Vynckier en P. Vynckier)); brief G. Vynckier 
15/2/99). De betreffende opgravingsputten werden nog niet gepubliceerd). De scheiding tussen periode IV en V lijkt in dit
stadium van het onderzoek nog een moeilijk gegeven. Op architecturaal vlak lijken beide fasen continu door te lopen. Dit 
geldt ook voor de sporen van het artisanaat die in beide periodes schijnen door te lopen. Een tiental oventjes langs de straat
met daarbij enkele kuilen met bronsslakken en een met klei besmeerd waterbekken duiden op artisanaat (AV I, 1991, 111, 
115 fig. 9 nr. 8: sporen in werkputten 4 tot 7 (A. Vanderhoeven, G. Vynckier en P. Vynckier) toegeschreven aan periode IV;
AB III, 1987, 133 fig. 8, 134 (A. Vanderhoeven, R. Van De Konijnenburg en G. De Boe): ovens in werkputten 5 en 6
toegeschreven aan periode V). De functie van een zestal vierkante kuilen met een diepte van 3 tot 4 m rond een houten
keldertje is onduidelijk. Mogelijk zijn het beerputten. Verder werden ook grote hoeveelheden slachtafval van runderen 
geborgen (AB III, 1987, 137 fig. 8, 134 (A. Vanderhoeven, R. Van De Konijnenburg en G. De Boe); AV I, 1991, 121 (A. 
Vanderhoeven, G. Vynckier en P. Vynckier)). Vanuit urbanistisch oogpunt geniet de wijk in deze periode geen hoge sociale
status. Dit blijkt ook uit de relatieve schaarste aan terra sigillata en glas (AV I, 1991, 121 (A. Vanderhoeven, G. Vynckier en
P. Vynckier)). Voor de lokalisatie van de opgravingsputten 19 en 20 zie AV II, 1992, 90 fig. 1 (A. Vanderhoeven, G.
Vynckier en B. Cooremans).

Context 193: Kielenstraat 16

Fortuna Nr. 166 werd gevonden in twee fragmenten bij rioleringswerken op 25 oktober 1935 ter hoogte van de 
Kielenstraat nr. 16 op een diepte van 2 m.

Gecorrigeerde datering: 69/70-150 n.C.

Interpretatie: De datering van serie 204 maakt duidelijk dat het beeldje behoorde tot de vierde periode, een
houtbouwfase uit de Flavische tijd en de eerste helft van de tweede eeuw.
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Serie 204. Datering met iconografie: 85/90-110/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Frankfurt of Trier: 
petrografische analyse 166 (204) en 762 (204).

Cat. nr. 166 (204). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: fragment van de
voorzijde van de romp en de hoorn samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 6,6 cm. Breedte: 4,8 cm. 
Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: E 421. Vondstspecificatie: rioleringswerken 
25/10/1935. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Malknobbeltjes op het oppervlak. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 4). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 150 nr. 739; Schauerte 1985, 216 Nr. 388; Lange 
1994, 220-221 Serie 46 Nr. 6; Inventaris Tongeren PGRM: “2 scherven, gevonden in de Kielenstraat nr. 
16 op 2 m diepte”.

Context 194: Put 20, vlak 05, spoor 402 (1992)

Spoor 402 is een vierkante kuil met in de vulling verbrande leem en dakpanfragmenten. De kuil behoort tot de
ambachtswijk in de periode IV-V. Fragment van schaap of ram nr. 1172.

Soort context: kuil, periode IV-V, ambachtswijk. Datering: 70-170 n.C.

Serie 803. Datering met iconografie: 70-170 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 1172 (803). Thema: geit. Type: staand. Bewaringstoestand: rechterkant zonder kop, voorpoot en 
basis. Hoogte: 7 cm. Breedte: 9,3 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. Inventarisnummer: Vondstnummer 
247. Productietechniek: Geïntegreerde poten. Brede naad. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof oranje 
(Munsell 5 YR 7/3). Oppervlak Iets minder rood dan de kern: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Context 195: Put 19, vlak 2, spoor 117, laag 109

Bacchus 811 werd gevonden in opvullingslaag 109 van kuil 117 (info. A. Vanderhoeven). Deze bevond zich aan de
rand van een steenbouw uit het laatste kwart van de tweede en de derde eeuw en in de omgeving van een steenbouw uit
de tweede helft van de tweede eeuw. Boven de kuil was het terrein reeds twee meter afgegraven voor de bouw van een
post-middeleeuwse kelder. Het loopniveau van de steenbouwfase lag minstens 1,25 meter hoger.
De rechthoekige kuil had een lengte van 1,5 meter, een breedte van 90 cm en een restdiepte van één meter. De bodem 
was vlak en de wanden waren vrijwel verticaal in beide dwarsdoorsneden. Aan de rand van één korte zijde bevonden
zich twee zware palen in de hoeken. De punt van de palen bereikte niet het bodemniveau van de kuil. Zij werden 
vermoedelijk ingeplant nadat de kuil reeds gedeeltelijk of volledig was opgevuld.

Soort context: kuil. Gecorrigeerde datering: 69/70-150 n.C.

Interpretatie: De datering van serie 811 maakt duidelijk dat de statuette behoorde tot de houtbouwfase uit de vierde 
periode tussen 69/70 en 150 n.C.

Serie 672. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 811 
(672).

Cat. nr. 811 (672). Thema: buste van een jongen. Type: met bladerkrans. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 15,9 cm. Breedte: 7,7 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. Productietechniek:  Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Rechthoekig overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad, 
ingesneden op de krans. De rugzijde is niet uitgesneden. De onderzijde van de basis is geglad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Context 196: Put 21, vlak 4, spoor 254 (1993)

Spoor 254 is een bewoningslaag boven het vloerniveau van een houtbouw uit de periode IV-V van de ambachtswijk.
De laag bevatte dakpanfragmenten, verbrand leem en vuursteen. In dezelfde kamer bevond zich een oventje. Het spoor
werd gedateerd van het laatste kwart van de eerste eeuw tot voor de brand ca. 160/170 n.C. (Info G. Vynckier).

Soort context: bewoninglaag uit periode IV-V: ambachtswijk. Datering: 75-160/170 n.C.

Serie 239. Datering met iconografie: 100-140/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 812 
(239).

Cat. nr. 812 (239). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en roer. Bewaringstoestand: onderste helft 
met de onderzijde van de hoorn. Samengesteld uit twee fragmenten. Fijne wortelvormige donkere sporen 
op het oppervlak vooral aan de linkerzijde. Aan de binnenzijde bleven de draadvormige worteltjes zelf 
bewaard. Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. Inventarisnummer: Vondstnummer 189. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vage mal. Breed gladgestreken naad: slecht 
bijgewerkt ter hoogte van de hoorn. Verticale gladdingssporen op de zetel, vooral aan de rechterzijkant. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 
3). Oppervlak: glad, mat.

Context 197: Put 22, vlak 06, spoor 009 (1993)

Spoor 009 is een opvullingspakket van verzakte kuilen. De laag bevatte zeer veel dakpanfragmenten. Zij werd 
gedateerd op het einde van de tweede eeuw. Massieve vogel nr. 1173.

Soort context: opvullingslaag van verzakte kuilen. Datering: 180-200 n.C.
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Cat. nr. 1173. Handgevormde statuette. Thema: vogel. Bewaringstoestand: massieve vogel. Hoogte: 5,4 
cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. Inventarisnummer: Vondstnummer 365. Kleur: bruinig grijs (Munsell 
10 YR 6/1) tot dof roodachtig bruin (Munsell 2,5 YR 5/3,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
licht schurend.

Context 198: Put 24, vlak 05, spoor 224 (1994)

Bewoningslaag met verbrand leem, dakpanfragmenten en vuursteen. Ambachtswijk. Periode IV-V. Wielgedraaide 
vogel nr. 1174.

Soort context: bewoningslaag, periode IV-V, ambachtswijk. Datering: 70-170 n.C.

Cat. nr. 1174. Wielgedraaide statuette. Thema: vogel. Bewaringstoestand: wielgedraaide vogel. Breedte: 8
cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. Inventarisnummer: Vondstnummer 384. Productietechniek: 
wielgedraaid. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.

Context 199: Losse vondst

Gecorrigeerde datering: 69/70-150 n.C.

Interpretatie: De datering van serie 873 maakt duidelijk dat het beeldje behoorde tot de vierde periode, een
houtbouwfase uit de Flavische tijd en de eerste helft van de tweede eeuw.

Serie 873. Datering met iconografie: 90-110/140 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 810 
(873).

Cat. nr. 810 (873). Thema: kip. Type: staand. Bewaringstoestand: bewaard zonder kop en staart. Een stuk
van het voetstuk is afgebroken. Breedte: 7,1 cm. Lengte Maximaal: 9,1 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak, vooral op
de rand van de vleugels. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. Breed
gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrrand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Noordtempel

Soort vindplaats: heiligdom, hoornbewerkers. Datering: 50-410 n.C.

Het heiligdom werd gebouwd op een kunstmatig opgehoogd terrein tegen de binnenzijde van de noordelijke stadsmuur. De 
omgeving draagt de naam IJzerbron, wat verwijst naar de bronnen met ijzerhoudend water die er ontspringen (Mertens 1967,
106, nt. 19: Mertens verbindt de tempel met een tekst van Plinius, waarin sprake is van een geneeskrachtige bron met
ijzerhoudend water in de Civitas Tungrorum; PLINIUS, Nat. Hist. XXX 12). Van 1964 tot en met 1967 werden opgravingen
verricht door de NDO. De tempel lag in een areaal dat omschreven werd door een porticus, met aan de noordzijde een reeks
bijgebouwen (Mertens 1967, 103 Afb. 2: opgravingsplan). De ligging aan de rand van de stad, in de omgeving van een 
bronnengebied, doet J. Mertens besluiten dat het een bronheiligdom betreft. De bijgebouwen achter de porticus zouden
kunnen wijzen op een functie als kuuroord (Mertens 1967, 106).
Chronologisch onderscheidde J. Mertens verschillende fasen. Verscheidene grondsporen getuigen van een vroege bezetting
in het derde kwart van de eerste eeuw. De aanleg van het terras, omgeven door de porticus, waarop de eerste podiumtempel
werd gebouwd, dateert volgens Mertens van het einde van de eerste eeuw of het begin van de tweede eeuw (Mertens 1967,
104-105: het terras bevatte vooral Flavisch materiaal tot het einde van de eerste eeuw). Bij een verbouwing, mogelijk in de
tweede helft van de tweede eeuw, werd het eerder Gallo-Romeins grondplan van de tempel aangepast aan de Italo-Romeinse
bouwstijl, door de aanbouw van een pronaos met zuilen en brede hoekmassieven, waartussen de trap was gelegen (Mertens 
1967, 103-105 Afb. 4, bijzonder p.105: de verbouwing is moeilijk te dateren en volgens Mertens mogelijk in verband te
brengen met de bouw van de grote stadsmuur. De omheining sneed de noordelijke bijgebouwen, waarvan de archaeologica 
in de opvullingslagen dateren tot het midden van de tweede eeuw). Dat de zone van het heiligdom in de vierde eeuw
opnieuw geïntegreerd werd binnen het areaal dat omschreven werd door de veel kleinere stadsmuur, duidt op het
voortbestaan van de tempel in de laat-Romeinse periode.
Toch zijn er verschillende argumenten aan te voeren, waaruit blijkt dat de grootscheepse aanleg van het terras en bijgevolg
ook van de eerste podiumtempel, pas in het derde kwart van de tweede eeuw plaatsvonden. Dit blijkt onder andere uit de
eerder toevallige vondst in 1967 van stenen beeldfragmenten in de opvullingslagen van het tempelterras. Hoewel op het
ogenblik van de vondst geen archeoloog aanwezig was, bleek de volgende dagen uit de sondages door J. Mertens, dat de 
lagen waarin ze gevonden werden, keramiek bevatten die de hele eerste helft van de tweede eeuw besloeg. Deze keramiek 
was vermengd met puin, mortel en constructiematerialen, naast beenderen, waaronder een fragment van een menselijke
schedel (ABS 13, 1981, 8 nt. 1 (A. Cahen-Delhaye en J. Smeesters); RAE 33, 1982, 47 nt. 3, 51 nt. 21 (J. Mertens): Deze 
omstandigheden wijzen volgens Mertens op een grondige reorganisatie van deze sector, ofwel in verband met een herstelling
van de tempel, ofwel in verband met de constructie van de grote stadsmuur). Een zelfde beeld bieden de opvullingslagen die
bij de egalisatiewerken ten noorden van de tempel de oudere bijgebouwen op de helling overdekten. Deze bevatten eveneens
archaeologica waarvan de datering reikt tot aan het midden van de tweede eeuw (Mertens 1967, 104). Zowel binnen de 
temenos als ten noorden ervan zijn er dus na 150 n.C. belangrijke grondwerken uitgevoerd. Een soortgelijke vaststelling 
werd in 1979 en 1980 gedaan door W. Vanvinckenroye op de Broekberg, het aanpalend terrein ten westen van het 
tempelterras. Dit sterk afhellend terrein deed in de Romeinse periode dienst als stortplaats. Zowel de overvloedig aanwezige
terra sigillata als het gewoon aardewerk, lieten toe de eindfase van het stort te bepalen rond 150/160 n.C. (Vanvinckenroye
1989, 55-57). Uit de stratigrafie bleek dat de ruimte tussen het stort en de terrasmuur van het tempelcomplex, geëgaliseerd 
werd met gelijkaardige opvullingslagen met mortel en puin van constructiematerialen, zoals zij voorkomen in het het

285



tempelterras (Vanvinckenroye 1989, 9-11, afb. 1C). Deze lagen die ook doorlopen achter de terrasmuur worden door Van
Vanvinckenroye dan ook terecht in verband gebracht met de bouw van deze muur. Wanneer we dan vaststellen dat dit
egalisatiepakket de Romeinse stortlagen over een lengte van minstens 5 m bedekt tot aan de bovenste lagen, moeten wij 
besluiten dat de grootscheepse terrasseringswerken hebben plaatsgegrepen, in het derde kwart van de tweede eeuw.
Van de godheden die op het heiligdom werden vereerd zijn de sporen beperkt. Naast wijopschriften aan Vulcanus en
Vihansa, duidt een graf van een ram aan de westrand binnen de porticus mogelijk op de verering van Mercurius (Mertens 
1967, 106). De verering van Mercurius werd bevestigd in 1967, toen bij grondwerken op het tempelareaal een stenen sokkel
van een Mercuriusbeeld en fragmenten van een Jupitergigantenzuil aan het licht kwamen. Deze aan Jupiter gewijde zuilen
kaderen waarschijnlijk in de officiële keizerscultus, waarbij de oppergod, geïncarneerd door de keizer, het kwaad neerslaat 
(ABS 13, 1981, 18 (A. Cahen-Delhaye en J. Smeesters). Tenslotte werd in terracotta een voorstelling van Juno 
terugevonden, gesigneerd door Servandus.
Op het tempelterrein werden ook sporen van artisanaat gevonden in de vorm van kuilen met een grote concentratie
hoornpitten (Romeinendag 1998, 9-10 (A. Ervynck en A. Vanderhoeven)). Als productieafval van leerlooiers, werd deze
grondstof verder bewerkt door hoornbewerkers. De opgravingen brachten tevens fragmenten van hertshoorn aan het licht.

Context 187: Buiten context

Een terracottabeeldje met de voorstelling van Juno nr. 302, werd door de heren P. Jadouille en J. Box gevonden op het
terrein van de Noordtempel. Het werd gevonden tijdens de opgravingscampagne van 1965 in de opgeworpen afvalaarde
van de sleuven (Info. J. Box). Het beeldje werd later verkocht aan het PGRM en gepubliceerd onder de algemene 
vermelding “Bilzersteenweg” (Despriet 1974 (Tongeren) 53 - 60 fig. 1).

Soort context: heiligdom, losse vondst. Datering: 170-180/210 n.C.

Serie 478. Datering met iconografie: 170-180/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: epigrafie (coroplast en 
plaatsnaam) 302 (478), 1194 (478) en 4121 (478), petrografische analyse 302 (478).

Cat. nr. 302 (478). Thema: Juno (?) capite velato. Type: staand met ring en kistje. Bewaringstoestand: 
rechterkant van de keerzijde van de basis en de onderkant van het kleed. Hoogte: 6,6 cm. Bewaarplaats: 
Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 78 G 37. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. De inscriptie maakt deel uit 
van de mal. Dit blijkt uit een kleiknobbeltje in de letter R. Breed gladgestreken naad. Verschoven 
binnennaad. Basis met gegladde onderrand en binnenzijde. Productieregio: Oost-Gallië. Inscriptie: op de
achterzijde van de basis in gravure: [S]ERV/ [A]NDV/[S] C(OLONIA) C(LAVDIA) A(RA) 
A(GRIPPINENSIVM)/ FEC(IT). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Donkerbruine ruitvormige 
beschildering en omkadering van de voorzijde van het voetstuk. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Archeologie 1966, 2 (J. Mertens); Despriet 1974 (Tongeren), 54 en 
afb. 1; Schauerte 1985, 303-304 Nr. 809; Lange 1994, 240 Serie 110 Nr. 2.

onbekend

De volgende beeldjes zijn afkomstig uit Tongeren, maar hun huidige bewaarplaats is onbekend en ook een afbeelding bleef 
niet bewaard:
Blanchet vermeldt in 1901 een beeldje waarvan wij de huidige bewaarplaats niet hebben teruggevonden. Het gaat om een
Venus uit de collectie Huybrigts: “partie supérieure d’une Venus avec les deux mains abaissées et la tête plaquée sur une
coquille”. In latere publicaties wordt het nergens meer vermeld (Blanchet 1901, 269).
Een hoofdje in witte pasta bevond zich vanaf 1864 in de collectie van het voormalige Brusselse Musée royal d’antiquités, 
d’armures en d’artillerie (Juste T., Catalogue des collections composant le Musée royal d’antiquités, d’armures en 
d’artillerie, Bruxelles 1864, 373, HH. 93: “Tête d’idole (?), en terre blanchâtre, déterrée à Tongres.”). Het behoorde voordien
tot de voormalige verzameling de Renesse-Breidbach (Lesenne 1975, 105).
Een fragment uit de collectie P. de Schaetzen met inventarisnummer 95, werd gevonden in 1931. Het wordt omschreven als 
een voetstuk in witte pasta met bruine sporen op het oppervlak (Inventarisboek P. de Schaetzen).
Een terracottabeeldje of fragment, vermeld in het verslag van de schenking van de verzameling Oscar Schaetzen aan het 
PGRM Tongeren, kon niet worden teruggevonden (zie verzameling Oscar Schaetzen).

Context 213: onbekend

Nr. 152 werd in de omgeving van Tongeren (Renard 1905, 296-7 nr. VII, Pl. F: “découverte aux environs de Tongres, il
y a de nombreuse années”). De huidig bewaarplaats werd niet teruggevonden. De nrs. 158, 208 en 307 worden bewaard
in het PGRM Tongeren, maar de precieze vindplaats is niet gekend. Nr. 307 behoorde eertijds tot de verzameling Oscar
Schaetzen (zie verzameling Oscar Schaetzen).

Serie 161. Datering met iconografie: 190-210/280 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 152 (161). Thema: Venus. Type: met Amor. Bewaringstoestand: volledig. Het stuk maakte 
vroeger deel uit van de collectie van de Société scientifique et littéraire du Limbourg te Tongeren. De 
huidige bewaarplaats is onbekend. Hoogte naar Renard 1905: figuur 17 cm en sokkel 4 cm. Totale hoogte
21 cm. Hoogte: 21 cm. Verzameling: Tongeren SSLL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met vooraan een duidelijk geprofileerde bovenrand en
onderaan een horizontale groef. Schuin gegraveerde kleedplooien. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: wit
(zie Renard). Hardheid: hard (zie Renard). Bibliografie: Blanchet 1901, 236, 269; Renard 1905, 296-297 
nr. VII, pl. F: “découverte aux environs de Tongres, il y a de nombreuse années”, het reliëf onder de 
linkerhand interpreteert Renard als het hoofd van een kind; Paquay 1934, 33-34: vermeld als bezit van de
vereniging SSLL te Tongeren; Dheedene 1959, 154 nr. 754; Van Boekel 1987, 544 nr. 117i; Lange 1994,
214 Serie 28 Nr. 3. Foto: Renard 1905.
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Serie 241. Datering met iconografie: 100-140/150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 158 (241). Thema: Fortuna. Type: zittend met hoorn en roer. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd en bovenzijde van de hoorn. Hoogte: 10,1 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: 
A 794. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. 
Verticale gladdingssporen op de zetel, goed zichtbaar aan de rechterachterhoek. Bijgesneden naad: insnede
in de rechterarm ter hoogte van de naad om de zoom van de mouw aan te duiden. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Kleine druppels glazuur op het opervlak: 
niet-intentioneel. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 150 nr.
737; Schauerte 1985, 205 Nr. 343.

Serie 274. Datering met iconografie: 125-150 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 208 
(274), 209 (274) en 1120 (274), pigment 1120 (274).

Cat. nr. 208 (274). Thema: Minerva. Type: staand met rechterarm omlaag zonder attribuut. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd. Beschadigd aan de onderrand van de basis achteraan. Het 
oppervlak en de poriën van de wand zijn sterk verontreinigd door de bodem, vooral aan de achterzijde. Het
fel verweerde oppervlak blijkt onder andere uit de sterk afgeronde hoeken van het voetstuk. Hoogte: 11 
cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: A 791. Vondstspecificatie: Tongeren of 
omgeving. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: 
balk met geprofileerde onderrand. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geen gladdingssporen, mogelijk door
de verweringsgraad van het oppervlak verdwenen. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs tot licht
geeloranje (Munsell 10 YR 8/2,5). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Dheedene 1959, 149 nr. 734; Lange 1994, 232 Serie 76 nr. 6.

Serie 491. Datering met iconografie: 90-110 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 307 (491). Thema: Diana. Type: met gekruiste benen en met boog, pijlkoker en hond. 
Bewaringstoestand: volledig bewaard. Voormalige verzameling Oscar de Schaetzen. Hoogte: 17,5 cm. 
Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: SC 124. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk 
met horizontale groef in de bovenrand. Gegraveerde ogen. Retouches van de mal zijn duidelijk herkenbaar
in het plooienverloop aan de voorzijde. Beide vormhelften passen niet perfect aan elkaar, zodat de randen
van de achterste helft vooraan zichtbaar zijn rond het hoofd en de schouders. Breed gladgestreken naad. 
De plooien op de beide schouders zijn door oppervlakkige groeven geretoucheerd. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: wit. Donkerbruine beschildering. De boven- en onderrand van het voetstuk zijn 
donkerbruin afgelijnd. Daartussen is rondom een ruitenpatroon gespannen met lange diagonale lijnen die 
elkaar in het midden kruisen. Oppervlak: glad. Bibliografie: Blanchet 1901, 269; Dheedene 1959, 151 nr.
741; Mariën 1980, 144 fig. 70 rechts; Van Boekel 1987, 407 fig. 76; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten),
403 Abb. 3,2 (beschildering); De Beenhouwer 1991 (statuettes), 72 fig. 9 rechts; Lange 1994, 242-243 
Serie 115 Nr. 12; Inventaris Oscar Schaetzen (handschrift bewaard in PGRM Tongeren), nr. 124.

Romeinse Kassei Aan Paspoel

Soort vindplaats: stadsareaal, beenbewerker.

Het toponiem Aan Paspoel beslaat een gebied in het zuidwesten van de stad, zowel binnen als buiten de grote stadsmuur.
Tussen 1936 en 1941 werden hier opgravingen verricht door Baron de Schaetzen, meer bepaald op de percelen D 225a en
225d, gesitueerd tussen de grote en de kleine stadsmuur (Baron de Schaetzen en Vanderhoeven 1964, 8). De vindplaats
bevond zich in de tweede en derde eeuw dus binnen het stadsareaal.
De context van de voorwerpen is niet gekend. Wel kunnen wij aan de hand van de hier gevonden voorwerpen een beeld
vormen van de aard van de vindplaats (Baron de Schaetzen in Tongeren Romeins Trefpunt 1958, 67-68). Baron de Schaetzen
vond in dit gebied een aantal volledige recipiënten en talrijke scherven van versierde terra sigillata en stempels. Daarnaast
werden vele bronzen voorwerpen gevonden, waaronder een Mercuriusbeeldje en munten. Vermits de vindplaats binnen de 
omheining ligt is het weinig waarschijnlijk dat de voorwerpen afkomstig zouden zijn van graven. Wel werden sporen
teruggevonden van artisanale activiteit. Een groot aantal gepolijst benen spelden, naast gedeeltelijk gepolijste exemplaren en
brokstukken gesneden been, wijzen op de nabijheid van de werkplaats van een beenbewerker.

Context 192: de Schaetzen “terrain 46”

De verzameling van P. de Schaetzen bevatte 4 fragmenten waarvoor het inventarisboek vermeldt “Mon terrain 46,
Chaussée romaine Tongres” (Inventaris P. de Schaetzen, bewaard in het PGRM Tongeren). Nr. 776 werd gevonden op
1/11/38, nr. 786 op 19/11/38, nr. 787 op 22/1/1940 en nr. 760 in de zomer van 1944. Van een vijfde fragment,
waarschijnlijk een dierenfiguur, hebben wij de bewaarplaats niet kunnen terugvinden. Het draagt het inventarisnummer
“de Schaetzen 5069” en werd gevonden op 17/8/39. Volgens het inventarisboek werd het gevonden op de plaats “Mon 
terrain aan Paspoel, Chaussée romaine Tongres” (Inventaris P. de Schaetzen, bewaard in het museum Tongeren 
PGRM). Baron de Schaetzen omschrijft het als “un débris de terre cuite en terre rose, peut-être un animal”. Dheedene 
vermeldt het als een fragment van een klokvormige basis uit lichtbruine beschilderde pasta met een hoogte van 4 cm
(Dheedene 1959, nr. 746).
Uit de verbinding van beide plaatsbepalingen, “Mon terrain 46, Chaussée romaine Tongres” en “Mon terrain aan 
Paspoel, Chaussée romaine Tongres”, kan worden besloten dat het om hetzelfde terrein gaat dat eigendom was van P.

de Schaetzen en gelegen aan de Romeinse Kassei op de plaats "Paspoel". De zogenaamde “Chaussée romaine” slaat

hier niet op de Romeinse weg Bavay - Keulen, maar wel op de straat met de naam Romeinse Kassei.

Gecorrigeerde datering: 150-260 n.C.

Interpretatie: De terracottavondsten op deze plaats worden door de series waartoe zij behoren gedateerd na het midden
van de tweede eeuw: serie 121 na 150 n.C., serie 535 na 150/180 n.C. en serie 566 na 180 n.C.
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Serie 121. Datering met iconografie: 150-170/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: chemische analyse en 
petrografische analyse 760 (15).

Cat. nr. 760 (121). Thema: Venus. Type: met bedekt onderlichaam. Bewaringstoestand: fragment van de 
achterzijde van de rug tot aan de knieën. Hoogte: 8,7 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: de Schaetzen 4982. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De 
pasta werd in opeenvolgende, horizontale, parallelle draaibewegingen in de mal gedrukt. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, 
mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 150 nr. 736.

Serie 535. Datering met iconografie: 155/180-260 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: pigment 4222 (535).

Cat. nr. 776 (535). Thema: Apollo. Type: zittend met plectrum, lier en griffioen. Bewaringstoestand: lier. 
Hoogte:  Hoogte bij verticale snaren: 4,5 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: de 
Schaetzen 4453. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 
4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 151 nr. 742.

Serie 566. Datering met iconografie: 180-200 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse en 
chemische analyse 786 (566).

Cat. nr. 786 (566). Thema: ruiter met kapmantel. Type: de kap omlaag. Bewaringstoestand: kop en nek 
van een paard met teugels. De lengte van de kop bedraagt 5,4 cm. Hoogte van de top van de manen tot de
punt van het breukvlak onderaan: 5,2 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: de 
Schaetzen 4477. Productietechniek: Ruiter en paard geïntegreerd in één mal.Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Vermoedelijk ingesneden in de
holte van het rechteroor. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: grijsachtig wit (Munsell N 8/0) in de kern, 
tot bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4) naar de rand. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Dheedene 1959, 151 nr. 745.

Serie 796. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 787 (796). Thema: stier. Type: staand. Bewaringstoestand: onderkant van de achterpoten en staart
met een deel van het voetstuk. Breedte: 5,5 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: de 
Schaetzen 4504. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en 
staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Plaatvormige verbinding tussen voor-
en achterpoten. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 151 nr. 744.

Sectie A 271c

Paquay vermeldt de vondst van een terracottabeeldje dat een dierengevecht voorstelt. Het werd in 1890 gevonden te 
Tongeren Sectie A 271c (Paquay 1934, 65: “1890, 21 December. Dierengevecht, terracottabeeldje gevonden te Tongeren, 
Sectie A 271c.”).

Context 212: onbekend

Sint-Truidersteenweg.

Soort vindplaats: houtbouw, bestrating, steenbouw, 4de-eeuwse glasindustrie.

De site is gelegen in de zuidwestsector van de Romeinse stad en binnen de 2de-eeuwse Romeinse ommuring (Vanderhoeven
A., H. Van Rechem en G. Vynckier 2003, 75-76). In de jaren 2000 en 2001 werd een opgravingsput van 12 op 15 m
onderzocht door de Tongerse archeologische dienst en het IAP. Diverse houtbouwsporen kwamen aan het licht. 
Houtbouwsporen aan de westzijde van de werkput vertonen twee fasen. Houtbouwsporen aan de oostzijde werden afgedekt
door een noordzuid georiënteerde weg die vermoedelijk deel uitmaakte van het Tongerse dambordplan. Muurfunderingen ten
westen van de weg verraden minstens twee bouwfasen. In een latere fase werd ook de weg deels overbouwd.
Kuilen met nederzettingsafval werden aangetroffen op het ganse terrein. Tussen de steenbouw en de bestrating werden twee
beerputten opgegraven met een diepte van 5,8 en 6,2 m, die elkaar vermoedelijk in de tijd hebben opgevolgd (Vanderhoeven
A., H. Van Rechem en G. Vynckier 2003, 75). In de nagezakte secundaire opvulling van één van deze putten werd een
ruwwandige pot aangetroffen in Eifelkeramiek. De glaspasta op de bodem van de pot is een aanwijzing voor glasproductie in
de vierde eeuw (Vanderhoeven A., H. Van Rechem en G. Vynckier 2003, 76).

Context 756: perceel D 215s. Opgraving IAP TO01ST: put 001, spoor 377

De statuette zat onder een fragment van een dakpan in een nagezakte opvullingslaag van de beerput (cf. roze 
aanduiding op plan). De archaeologica die zich in de laag bevonden op het niveau van het Mercuriusbeeldje (laag met 
inv. Nr. 391) zijn gedateerd in de tweede helft van de eerste eeuw (datering Sonja Willems en Geert Vynckier: de laag 
inv. nr. 390 net erboven heeft dezelfde datering). Uit de bijzondere positie van het beeldje in de laag kan worden
afgeleid dat het in latere periode apart ingegraven werd. De densiteit van de grond rond het beeldje was bovendien veel
losser. Dit had echter tot gevolg dat de context wegzakte alvorens het profiel kon worden ingetekend.

Soort context: nagezakte opvullingslaag boven de beerput. Datering: 100-? n.C. Gecorrigeerde datering: 155/200-250

n.C.
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Serie 948. Datering met iconografie: 155/200-250 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 334 
(948), pigment 1198 (948), epigrafie (plaatsnaam) 334 (948) en 1198 (948).

Cat. nr. 1198 (948). Thema: Mercurius. Type: gezeten op een rots met beurs, caduceus, bok, haan en 
schildpad. Bewaringstoestand: Een groot stuk van de onderzijde van de rots ontbreekt aan de linkerzijde. 
aan de rechterzijde is het oppervlak van de rots onderaan gebarsten. Breedte van de rechterelleboog tot de 
top van de vleugel van de caduceus: 6,5 cm. Breedte van de snuit van de ram tot de bek van de kip: 6,7 
cm. Profieldikte in het midden van de borst: 2,9 cm. Hoogte: 15,5 cm. Lengte Maximaal: 16,4 cm. 
Bewaarplaats: Brussel VIOE. Inventarisnummer: TO 01 ST/001/383. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerde rotsvormige basis met inscriptie 
op de bovenrand. Breed gladgestreken naad. Productieregio: Oost-Gallië. Inscriptie: op de rand van de 
rots achteraan: V I [..] I I  CA  De letters CA staan op identiek dezelfde plaats als bij een Mecurius van 
dezelfde serie uit Wervik. De ontbrekende letters zijn mogelijk VS. De naam Vivus is niet bekend als 
coroplast.. Kleur: (wit) licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Dunne afpellende witte engobe, weinig lichter dan
de kern (afpellend op de borst, zichtbaar onder vergroting). Geelgroene afzettingen en zwart gespikkeld 
oppervlak vooral op de rechterkant van de rug, de linkerkant van het hoofd, de hals en de petasus en aan de
voorzijde tussen de caduceus en de romp en tussen de benen. Donkerbruine beschildering die de attributen
benadrukt: de vleugels van de petasus en de dieper gelegen holtes van de caduceus. Dezelfde donkerbruine
verf bleef bewaard op het rechteroog van de haan, op de rechterzijde van de onderrand van de basis en op
de rechter bovenarm in de vorm van twee armbanden. Hardheid: hard (Mohs 5).

Zuidwestelijk grafveld

Soort vindplaats: grafveld. Datering: -20/-10-410 n.C.

Het grafveld werd aangelegd ten zuidwesten van de stad, langs de splitsing van de grote uitvalsweg met een noordwestelijke
tak naar Cassel (over Tienen) en een zuidwestelijke tak naar Bavay. De necropool bleef in gebruik gedurende de ganse 
Romeinse periode.
Sinds de negentiende eeuw werd intensief gezocht naar oudheden op het grafveld. De oude vondsten, verricht door 
privéverzamelaars of in opdracht van de Société Scientifique et Littéraire du Limbourg, dragen weinig bij tot de kennis van
het grafveld en het grafritueel. Bij de campagnes van F. Huybrigts en de Société Scientifique et Littéraire du Limbourg
werden tussen 1898 en 1906 niet minder dan zes terracottastatuetten gevonden. De meesten kwamen terecht in de
privécollectie van Huybrigts en werden zwaar beschadigd bij bombardementen in WO I (zie collectie Huybrigts). Tussen
1931 en 1934 ondernam P. de Schaetzen opgravingen op de percelen B 45, 63 en 47a. Hij vond er enkele laat-Romeinse 
inhumatiegraven (Vanvinckenroye 1984, 13-16: overzicht van de verschillende campagnes). Het eerste systematisch 
onderzoek had plaats in 1957 en 1958, waarbij een tiental graven werden onderzocht door de NDO op perceel B 47 en
vierenveertig graven door de pas opgerichte opgravingsdienst van het PGRM Tongeren op de percelen B 41, 44, 45, 46, 
69/b3, 68o en 65b (AB 116, 1970 (H. Roosens en J. Mertens); W. Vanvinckenroye 1963, met in bijlage kaart 2:
kadasterplan). Bij deze opgravingen werden op de percelen vlak naast de oude vondsten van Huybrigts en de Société 
Scientifique et Littéraire du Limbourg, 23 graven opgegraven op perceel B 68o en 12 graven op perceel B 69b3
(Vanvinckenroye 1963, 19). De graven in deze sector dateren van het midden van de eerste eeuw tot het einde van de tweede
eeuw. Het betreft voornamelijk crematiegraven, waaronder twee eerste-eeuwse bustumgraven en enkele inhumatiegraven.
Bij nieuwe campagnes van het museum tussen 1972 en 1981 werden in totaal 291 graven onderzocht in de zone, gevat tussen
de Romeinse banen naar Bavay en Cassel (Vanvinckenroye 1984: met algemeen opgravingsplan in bijlage). Deze zone 
overlapt grotendeels het areaal van de oudere vondsten. Dit deel van het grafveld is tot nu toe het best gedocumenteerd.
Dwars door de in kaart gebrachte zone liep een kiezelpad en parallel ermee een omheiningsgreppel. Haast alle graven uit de
midden-Romeinse tijd (70-275 n.C.), zijn gelegen in de sector ten westen van deze omheining, die in onbruik was in de 
laat-Romeinse periode (Vanvinckenroye 1984, 218-221). Mogelijk vormde ze de grens met een woonzone ten oosten, die 
zich vanaf de Flavische periode ontwikkelde langs de Romeinse banen. Deze woonzone werd in de laat-Romeinse periode 
eveneens ingenomen door het grafveld. In de ganse zone, onderzocht tussen 1972 en 1981, werden slechts twee 
voor-Flavische graven ontdekt. Het gaat om Brandschüttungsgräber, waarvan één samen met de brandstapel bedekt werd 
onder een tumulus (Vanvinckenroye 1984, 223 nrs. 95 en 289). Zij bevonden zich ten oosten van de omheining, in de zone
die vanaf de Flavische tijd ingenomen werd door bewoning. Uit de midden-Keizertijd werden 128 graven opgetekend,
waarvan 67 crematies en 61 inhumaties (Vanvinckenroye 1984, 224-228). De voorkomende graftypes zijn Urnengräber, 
Brandschüttungsgräber, Knochenlager en Brandgrubengräber. De overgang van crematie naar inhumatie ving aan rond het 
einde van de tweede eeuw en zette zich door in de derde eeuw. Uit de late-keizertijd werden 161 graven gevonden, waarvan
149 inhumaties en 12 brandgraven (Vanvinckenroye 1984, 228-232).
In 1997 en 1998 konden de door verkaveling bedreigde percelen B 67 f, g en d door het IAP onderzocht worden. Sporen van
minstens twee oude opgravingen werden opgetekend. Zij dateren vermoedelijk uit de negentiende eeuw (zoekkuilen) en het
begin van de twintigste eeuw (kleinschalige sleuven). Bij deze campagne kwamen nog 22 inhumatiegraven en 180
crematiegraven aan het licht. Drie graven bevatten terracotta’s. In deze zone werden geen graven uit de derde en vierde eeuw
opgetekend (Romeinendag 1999, 25 (G. Vynckier en A. Vanderhoeven): globaal dateren zowel inhumaties als crematies uit
deze campagne tussen het midden van de eerste eeuw en het midden van de tweede eeuw). Tussen het grafveld en de
Romeinse weg, bevond zich een diepe erosiegeul, waarvan de juiste relatie tot het grafveld nog niet is vastgesteld.

Samenvattend kan worden gesteld dat acht van de negen terracottabeeldjes gevonden werden in een zeer kleine zone van het
grafveld op de percelen B 67 en B 68. Deze aangrenzende percelen zijn gelegen tussen de huidige Romeinse Kassei en de 
Romeinse weg naar Bavay. Buiten deze zone is er slechts sporadisch sprake van statuetten, ondanks het grootscheeps
systematisch onderzoek van W. Vanvinckenroye. Vijf statuetten en twee unguentaria werden gevonden bij campagnes tussen
1898 en 1906 van F. Huybrigts en de Société Scientifique et Littéraire du Limbourg, op de aangrenzende percelen B 67 en B
68. Bij het onderzoek van het PGRM in 1957 en 1958 op de aangrenzende percelen, werd aangetoond dat deze sector van het
grafveld geen laat-Romeinse graven telde. Globaal dateerden de bijzettingen uit de periode van het midden van de eerste
eeuw tot het einde van de tweede eeuw. In 1997 en 1998 sneed de opgraving van het IAP opnieuw dezelfde zone aan. Het 
wekt dan ook geen verwondering dat sporen van minstens twee oude opgravingen werden opgetekend. Zij zijn waarschijnlijk
grotendeels toe te schrijven aan de activiteiten van Huybrigts en de Société Scientifique et Littéraire du Limbourg. Bij de
campagne van het IAP werden opnieuw drie graven met terracotta’s gevonden. De globale datering van de sector tussen het
midden van de eerste eeuw en het einde van de tweede eeuw werd bij dit onderzoek nogmaals bevestigd. Bij alle 
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opgravingscampagnes op de zuidwestelijke begraafplaats werd slechts één terracottabeeldje aangetroffen buiten deze sector.
Het werd gevonden door F. Huybrigts in 1903, in de nabijheid van de Sint-Truidersteenweg in sector D 97c.

Context 200: Perceel B 67c, opgraving Huybrigts, graf 20/1/1905

Volgens Renard bevatte het graf naast statuette nr. 752 veertien verschillende recipiënten waarvan 2 in geelachtige 
pasta gebronzeerd met mica en met de stempel “...MANI”, een bord in terra sigillata met de stempel “XII”, 4
verzilverde fibulae en een munt van Antoninus Pius (138-161)(Renard 1905, 298 nt. 5; BSSLL 25, 1907, 228-229; 
Paquay 1934, 41 nr. 61: Paquay schrijft de voorwerpen toe aan graf nr. 61, maar de beschrijving, opgemaakt voor het
Tribunaal voor oorlogsschade, is onbetrouwbaar (zie verzameling Huybrigts)). Omwille van de munt van Antoninus 
Pius is de terminus post quem voor de begraving 138 n.C.

Soort context: graf. Datering: ?/138-161 n.C.

Serie 982. Datering met iconografie: ?/138-161 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 752 (982). Thema: duif. Type: kop naar rechts. Bewaringstoestand: voetstuk. Oorspronkelijk 
volledig bewaard. Het beeldje behoorde tot de collectie Huybrigts en is gedeeltelijk verloren gegaan in 
WO I. Daarna ging het overblijvend fragment over in de verzameling de Schaetzen. Voor WO I was de 
volledige duif bewaard, zoals te zien op de foto bij Renard. Oorspronkelijke hoogte volgens Renard 1905:
4,3 cm, lengte: 8,5 cm, lange zijde van de sokkel: 3,4 cm, korte zijde van de sokkel: 2,2 cm. 
Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: de Schaetzen 95. Verzameling: F. Huybrigts, 
Tongeren; P. de Schaetzen, Tongeren: 95. Productietechniek: Twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. 
De naad loopt niet over de rug, maar over de zijkanten. Zo snijdt hij ter hoogte van het zijdelings gekeerde
hoofd de bek precies in twee. Op het apart gemaakte plaatvormige voetstuk zijn de tenen in reliëf 
aangebracht. Het vogellichaam was vast gemonteerd op het voetstuk. Op het voetstuk is dan ook een een 
ringvormig breukvlak zichtbaar. Dwars door het voetstuk werden twee luchtgaten geboord. De ogen waren
volgens Renard gegraveerd “en creux”. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR
8/1). Volgens Renard 1905 was het oppervlak blauw getint ter hoogte van de rechtervleugel en de staart: 
beschildering (?). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Renard 1905, 298-299 
nr. VI, pl. G midden; BSSLL 25, 1907, 228-229; Paquay 1934, 41 nr. 61: onbetrouwbare beschrijving van
de grafuitzet; Dheedene 1959, 155 nr. 756. Foto: foto van het volledige beeldje: Renard 1905.

Context 201: Perceel B 67c, opgraving Huybrigts, graf naast graf 20/1/1905

Volgens Renard bevatte het graf naast statuette nr. 740 nog 9 potten en 4 grote verzilverde fibulae (Renard 1905, 299; 
Paquay 1934, 41 nr. 60: Paquay schrijft de voorwerpen toe aan graf nr. 60, maar de beschrijving, opgemaakt voor het
Tribunaal voor oorlogsschade, is onbetrouwbaar (zie verzameling Huybrigts)). Voor twee stuks vaatwerk is Renard 
meer precies: “deux belles poteries en terre rouge décorées sur les bords de feuilles de lotus en relief”. Het zou hierbij
kunnen gaan om de vormen in terra sigillata Ritterling 12 of Curle 11, Drag. 35 of 36. Voor de datering geldt de
datering van de sector van het grafveld.

Datering: 50-200 n.C. Gecorrigeerde datering: 50/90-140/200 n.C.

Serie 878. Datering met iconografie: 90-110/140 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 740 (878). Thema: kip. Type: staand. Bewaringstoestand: volledig. Het beeldje behoorde tot de 
collectie Huybrigts en is verloren gegaan in WO I. Maten naar Renard 1905. Hoogte: 8,7 cm. 
Verzameling: F. Huybrigts, Tongeren. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Geïntegreerd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Productieregio: Oost-Gallië. 
Bibliografie: Renard 1905, 299 nr. VI pl. G links; Paquay 1934, 41 nr. 60: onbetrouwbare beschrijving van
de grafuitzet; Dheedene 1959, 155 nr. 757. Foto: Renard 1905.

Context 202: Perceel B 68i, opgraving SSLL, graf 23/10/1906

Het graf werd gevonden in een opgravingscampagne van de Société Scientifique et Littéraire du Limbourg in 1906 
(BSSLL 25, 1907, 226-227). Het bevond zich op een diepte van 1,3 m. Volgens het rapport van de Société uit 1907 
bevatte het graf naast statuette nr. 193, een klein traanflesje in groen glas met een hoogte van 8 cm (ampoule dite 
lacrymatoire), een afgerond flesje in groen glas (flacon de forme arrondie), twee afgesleten munten uit de Hoge
Keizertijd en een platte, lange metalen doosje van 7 x 3,8 cm met een ingesloten steentje. Het metalen doosje dat een
helder geluid produceerde werd daarom geïnterpreteerd als rammelaar. Er werd geen asurn vermeld. De datering kan
slechts algemeen bepaald worden volgens de gebruiksperiode van de percelen B 67 en B 68 (vindplaats 150).

Datering: 50-200 n.C. Gecorrigeerde datering: 50/140-180/200 n.C.

Serie 306. Datering met iconografie: 140/150-180 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln am Rudolfplatz: epigrafie 
(coroplast) 3636 (306), petrografische analyse 193 (306).

Cat. nr. 193 (306). Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn, roer en globe. Bewaringstoestand: volledig 
bewaard. Samengesteld uit 3 fragmenten. Verweerd oppervlak. Het grootste deel van het oppervlak is wit.
Op de rug en aan de voorzijde van de basis donkergrijs. Hoogte: 23 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: A 676. Vondstspecificatie: graf 23/10/1906. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd zeshoekig voetstuk met geprofileerde boven- en onderrand voorzien 
van een horizontale groef. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Productieregio: Oost-Gallië. 
Kleur: grijs (Munsell N 6/0). Oppervlak licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). De diepgrijze kleur van de kern 
komt tevoorschijn waar de witte buitenlaag plaatselijk is afgesleten, vooral op de rug en op het voetstuk. 
Engobe ? Plaatselijk ruim 0,5 mm dik. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
BSSLL 25, 1907, 226; Dheedene 1959,150 nr. 738; Schauerte 1985, 229 Nr. 472, Taf. 52,2-3; Van Boekel
1987, 897 fig. 142; Lange 1994, 223 Serie 52 Nr. 2; De Beenhouwer 1993, 230 fig. 99,7, 233 noot 5.

Context 203: Perceel B 68i, opgraving SSLL, graf 27/10/1906

Soort context: graf. Datering: 50-200 n.C.
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Het graf werd gevonden in een opgravingscampagne van de Société Scientifique et Littéraire du Limbourg in 1906 
(BSSLL 25, 1907, 228). De grafuitzet bevond zich op een diepte tussen 70 en 80 cm. Volgens het rapport van de 
Société uit 1907 vond men er naast statuette nr. 816, een terracottalamp in witte geverniste pasta en een lengte van 8 
cm, een zwartbakkende vaas op smalle voet met een diameter van 6 cm en een hoogte van 10,5 cm, drie niet nader
geïdentificeerde munten uit de Hoge Keizertijd, een fragment van een fibula en een handvol crematieresten. Het graf
kan worden gedateerd aan de hand van de datering van de opgegraven sector.

Cat. nr. 816. Malgevormd unguentarium. Bewaringstoestand: bewaard zonder de giettuit en het handvat.
Hoogte bij horizontale buik: 8,5 cm. Dikte: 6,3 cm. Lengte Maximaal: 15,5 cm. Bewaarplaats: Tongeren 
PGRM. Inventarisnummer: A 675. Productietechniek: de naad loopt over buik en rug. De rechterhelft is 
veel minder gedetailleerd als de linkerhelft. Grijze kern en witte engobe tot 3 mm dik. Apart opgezet 
handvat. Kleur: grijs (Munsell N 4/0). Oppervlak licht grijs (Munsell 10 YR 8/2): lichtere engobe. 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: BSSLL 25, 1907, 228: beschreven als 
“colombe en terre blanche vernissée. Lengte12 cm, hoogte 7,5 cm.

Context 204: Perceel B 68c, opgraving Huybrigts, graf 5/12/1898

Het graf werd opgegraven op 5 december 1898 op het grondgebied van de voormalige gemeente Koninksem op perceel
B 68 c (Renard 1905, 291 en nt. 1; Paquay 1934, 45 nr. 103 en 102: Paquay schrijft de voorwerpen toe aan de graven 
102 en 103, maar de beschrijving, opgemaakt voor het Tribunaal voor oorlogsschade, is onbetrouwbaar (zie
verzameling Huybrigts)). Het grafmobilier maakte deel uit van de verzameling F. Huybrigts. Het bevatte één 
terracottabeeldje cat. nr. 714, één unguentarium cat. nr. 815 en twee munten: één van Trajanus (98-117) en één van 
Hadrianus (117-138). Volgens L. Renard was het een kindergraf. De argumentatie hiervoor is niet duidelijk.
Waarschijnlijk steunt het op het feit dat het unguentarium nr. 815 niet functioneel was. De hals van de vaas is niet 
volledig doorboord. Volgens Renard deed het daarom dienst als speelgoed. De munt van Hadrianus geldt als terminus
post quem voor de begraving. De datering van deze sector van de begraafplaats brengt de terminus ante quem voor 200
n.C.

Soort context: graf. Datering: 98/117-138/200 n.C.

Serie 715. Datering met iconografie: (?)50-75/100 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Alllier: chemische analyse 714
(715).

Cat. nr. 714 (715). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
voorzijde van onder de testikels tot aan de nek. De linkerschouder is schuin afgebroken. Maximale lengte
6,6 cm. Oorspronkelijk in de collectie Huybrigts bewaard zonder poten en voetplaat. Oorspronkelijke 
hoogte naar Renard 1905: 9 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: A 793. 
Verzameling: F. Huybrigts, Tongeren; P. de Schaetzen, Tongeren. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Aanduiding van
de testikels. Geen luchtgat onder de oksel. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Blanchet 1901,
269: “chien ithyphallique”, vermeld als behorend tot de collectie Huybrigts; Renard 1905, 297-298 nr. VI,
Pl. G rechts; Paquay 1934, 45 nr. 103: onbetrouwbare beschrijving van de grafinhoud; Dheedene 1959, 
152 en 155 nr. 748 en 755: twee keer dezelfde hond opgenomen, éénmaal als verloren gewaand hondje uit
de verzameling Huybrichts en éénmaal als fragment zonder vermelding van de herkomst. Foto: foto links:
Renard 1905.

Cat. nr. 815. Malgevormd unguentarium. Bewaringstoestand: hoofd met giettuit en de voorzijde van de 
romp. De linkerhelft van het hoog opgewerkt haarstuk is afgebroken. De aanzet van het oor op de giettuit 
bleef bewaard. Maximale lengte van het fragment: 10,3 cm. Oorspronkelijk volledig bewaard in de 
voormalige verzameling Huybrigts en gedeeltelijk verloren gegaan in WO I. Daarna ging het overblijvend
fragment over in de verzameling de Schaetzen. Oorspronkelijke hoogte naar Renard 1905: 15,7 cm. 
Renard beschrijft de bewaringstoestand reeds als “friable” of bros. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. 
Inventarisnummer: de Schaetzen 71. Verzameling: F. Huybrigts, Tongeren; P. de Schaetzen, Tongeren: 
71. Productietechniek: de godin houdt een parel tussen duim en wijsvinger van de rechterhand. De 
linkerhand bevond zich op de knie. Egale wanddikte en regelmatige binnenruimte. De fleshals is slechts 
gedeeltelijk doorboord. Het beeldje kan daarom nooit hebben dienstgedaan als vaas. Kleur: licht grijs tot 
licht geel oranje (Munsell 10 YR 8/2,5). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, poederig. 
Bibliografie: Blanchet 1901, 255 en 269: vermeld als behorend tot collectie Huybrigts; Renard 1905, 
290-291 nr. III pl. C: herkent een vrucht of vogel in de rechterhand op de borst; Paquay 1934, 45 nr. 102: 
onbetrouwbare beschrijving van de grafinhoud. Foto: foto’s van het volledige beeldje: Renard 1905.

Context 205: Perceel B 67 f,g en d. Opgraving IAP, Romeinse Kassei TO98RO: put OO2, spoor 19

Statuette nr. 1171 werd gevonden vlak onder de bouwlaag, zonder welomlijnde kuil of grafresten. Voor de datering 
geldt de datering van de sector van het grafveld.

Soort context: losse vondst. Datering: 50-200 n.C. Gecorrigeerde datering: 50/150-200 n.C.

Serie 282. Datering met iconografie: 150-200 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 1171 
(282).

Cat. nr. 1171 (282). Thema: Minerva. Type: staand met lans, het schild rustend op een globe. 
Bewaringstoestand: samengesteld uit 28 fragmenten. Het hoofd en fragmenten van de borst, de linkerarm,
de rechterhand ontbreken. Oude breukvlakken ter hoogte van het voetstuk, de linkerarm, de hals en de 
rechterpols. Recente breukvlakken ter hoogte van de borst en schouder. Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: 
Brussel VIOE. Inventarisnummer: vondstnummer 069. Vondstspecificatie: Opgraving IAP Romeinse 
Kassei TO98RO (1997). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het
oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. De linkerzijnaad volgt de linkeronderarm en de 
schildrand. Breed gladgestreken naad.Voetstuk ingesneden aan de binnenhoeken. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Context 206: Perceel B 67 f,g en d. Opgraving IAP, Romeinse Kassei TO98RO: put OO4, spoor 104

Soort context: graf. Datering: 100-200 n.C. Gecorrigeerde datering: 100/130-200 n.C.
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Statuette nr. 1170 werd gevonden in spoor 104, een crematiegraf uit de tweede eeuw.

Serie 463. Datering met iconografie: 130/140-200 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 1170 (463). Thema: Cybele. Type: zittend met patera, het hoofd gesluierd. Bewaringstoestand: 
sterk verweerd oppervlak. Samengesteld uit 37 fragmenten. Hoofd, schouders, rechterkant van de rug, 
rechterarm, beide handen en het grootste deel van de hoorn ontbreken. Ontbrekende delen aan het 
linkeronderbeen, de voorkant van het voetstuk, de zijkanten en de rugleuning van de zetel. Oud breukvlak
bovenaan, ter hoogte van het ontbrekende deel. De overige breuken zijn recent. Hoogte: 12,5 cm. 
Bewaarplaats: Brussel VIOE. Inventarisnummer: TO98RO/004/ 088. Vondstspecificatie: vondstnummer
088. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vermoeide mal. Verschoven binnennaad.
Geglad aan de binnenzijde van het voetstuk. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: witter dan licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Context 207: Perceel 67d. Opgraving IAP, Romeinse Kassei TO98RO: put 008, spoor 20

Statuette nr. 1182 werd gevonden in een crematiegraf. Het lag samen met een ruwwandig honingpotje op de
crematieresten. Buiten het geverfde ruwwandige honingpotje Vanvinckenroye type 357 van Tongerse makelij, waren er
geen andere bijgaven (info: Geert Vynckier). Het potje komt voor vanaf het einde van de eerste eeuw en in de ganse
tweede eeuw (Vanvinckenroye 1991, 77 type 357).

Soort context: graf. Datering: 90-200 n.C.

Serie 873. Datering met iconografie: 90-110/140 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 810 
(873).

Cat. nr. 1182 (873). Thema: kip. Type: staand. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 9,7 cm. Breedte van
bek tot staart 8,2 cm. Dikte van de buik 3,8 cm.. Bewaarplaats: Brussel VIOE. Inventarisnummer: 
TO98RO/008/031. Vondstspecificatie: vondstnummer 031. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde
en rechterzijde.. Geïntegreerd bolvormig voetstuk.. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichter dan 
lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/2). Resten van zwarte (verbrande ?) pigmenten op de bek, aan de rechterzijde 
in de diepere groeven van de vleugel en de staart en vooraan op de borst en in de hals. Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Context 208: Perceel Smets, opgraving de Schaetzen, graf 11/1/1933

Nr. 818 werd gevonden op 11/1/1933. Over deze vondst zijn geen bijzonderheden bekend. Het inventarisboek van de
collectie de P. Schaetzen vermeldt enkel “prairie Smets, cimetière militaire” (Inventaris P. de Schaetzen, bewaard in het
PGRM Tongeren). De Romeinse oorsprong van het voorwerp is onzeker.

Cat. nr. 818. Miniatuurstatuette. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: benen en voetstuk. Hoogte: 
2,9 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: de Schaetzen 154. Vol gegoten. Breed 
gegladde naden. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
ruw. Bibliografie: Dheedene 1959, 152 nr. 747.

Context 209: Perceel Smets, opgraving de Schaetzen, graf XLV 1934

Nr. 817 werd gevonden in een graf op 20/2/1934 gelegen op “prairie Smets à Coninckxheim, tombe XLV” (Inventaris 
P. de Schaetzen, bewaard in het PGRM Tongeren). Dit graf bevatte eveneens een bronzen gesp en een bronzen fibula 
met een lengte van 6,5 cm en vier parallelle groeven op de beugel (De tekening stemt overeen met de fibula 
Vanvinckenroye 1963, 29 graf 4 A uit de eerste eeuw). De Romeinse oorsprong van het beeldje is onzeker.

Soort context: graf. Datering: eerste eeuw (?) n.C.

Cat. nr. 817. Miniatuurstatuette. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: onderste helft van staande, 
geklede figuur. Breedte: 2,8 cm. Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: de Schaetzen 665. 
Vondstspecificatie: 20/2/34: graf XLV. Kleur: dof oranje (Munsell 2,5 YR 6/3 ). Hardheid: zacht (Mohs 
2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 152 nr. 749.

Context 210: Perceel D 19c, opgraving Huybrigts, graf 21/2/1903

Volgens Renard werd het graf gevonden op 21/2/1903 op perceel D 19c op het grondgebied van Tongeren (Renard
1905, 289 nt. 1; Paquay 1934, 46 nr. 110: Paquay schrijft de voorwerpen toe aan graf nr. 110, maar de beschrijving, 
opgemaakt voor het Tribunaal voor oorlogsschade, is onbetrouwbaar (zie verzameling Huybrigts). Perceel D 19, grenst
aan de Sint-Truidersteenweg, in de nabijheid van de baan naar Cassel. Naast het beeldje nr. 316 bevatte het graf een
traanflesje in donkergroen glas (“fiole de type lacrymatoire”), een kleine pot met oor in witte pasta, en een spreukbeker
met in barbotine het opschrift “LVDE” (“une petite urne en terre noire avec inscription à la barbotine: LVDE”; Künzl 
1997, 129: algemene datering van de spreukbekerkeramiek tussen 255 en 355 n. Chr). Er werd geen munt gevonden in
het graf. De begraving wordt gedateerd in de tweede helft van de derde eeuw of de eerste helft van de vierde eeuw op
basis van de spreukbeker.

Soort context: graf. Datering: 255-355 n.C.
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Serie 600. Datering met iconografie: 255-355 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Trier: pigment 316 (600).

Cat. nr. 316  (600). Thema: paar. Type: frontaal staand, vrouw gekleed en man naakt. Bewaringstoestand: 
het beeldje dat oorspronkelijk volledig bewaard was, is sterk beschadigd in de eerste wereldoorlog. De 
beide hoofden, de romp van de man vooraan en de onderste helft van de keerzijde zijn verdwenen. 
Oorspronkelijke hoogte naar de beschrijving in Renard 1905: 12,3 cm, breedte: 8 cm. Hoogte: 11,2 cm. 
Bewaarplaats: Tongeren PGRM. Inventarisnummer: de Schaetzen nr. 68. Verzameling: F. Huybrigts, 
Tongeren; P. de Schaetzen, Tongeren: 68. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Renard vermeldt op de rug een luchtgat met
een diameter van 16 mm in het midden. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: dof bruin (Munsell 7,5 YR 
6/3). Oppervlak met sterk afgesleten witte laag. Witte engobe. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Renard 1905, 288-290 nr. II, pl. B; Paquay 1934, 46 nr. 110: 
onbetrouwbare beschrijving van de grafuitzet; Dheedene 1959, 152 nr. 750; Inventaris de Schaetzen 
(handschrift bewaard in PGRM Tongeren), nr. 68. Foto: foto links: Renard 1905.

Tourinnes-Saint-Lambert

De nederzetting van Tourinnes-Saint-Lambert, gelegen langs de baan Namen - Elewijt, bevond zich op de grens tussen de Civitas
Tungrorum en de Civitas Nerviorum, die gevormd werd door de Piéton, een bijrivier van de Samber (Petit en Mangin 1994, 
262(R. Brulet)).
De Gallo-Romeinse nederzetting strekt zich uit over de gehuchten Libersart en Saint Lambert (Desittere 1963, 150-151). Er
werden sporen van bewoning gevonden op de plaatsen Beaufays, Al Sainte, Puits des Turcs, Les Communes en La Tombe. Verder
werden een pottenbakkersoven en een kleine badinrichting gesignaleerd op de plaats Campagne du Préat. Een begraafplaats met 
ustrinum was gelegen op de plaats La Ladrie.
De sporen dateren uit de tweede en derde eeuw (Petit en Mangin 1994, 262(R. Brulet)).

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Tourinnes-Saint-Lambert. Fusie: Walhain. Waals-Brabant, B.
Civitas: grens tussen civitas Tungrorum en civitas Nerviorum.

Soort site: nederzetting, grafveld, pottenbakker, kleine badinrichting. Datering: 100-300 n.C.

Tourinnes-Saint-Lambert

Context 214: Oppervlaktevondst

In 1978 vond de heer Guiot uit Sauvenière een Venusbeeldje op de plaats van de nederzetting van
Tourinnes-Saint-Lambert (Plumier 1982). Het betreft een oppervlakte vondst.

Soort context: nederzetting. Gecorrigeerde datering: 140/150-180/190 n.C.

Serie 70. Datering met iconografie: 140/150-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier La Forêt:
statuette 3227 (70); Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3263 (70).

Cat. nr. 35 (70). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard van de knieën 
tot de linkerschouders. Rechterarm en schouder schuin afgebroken. Hoogte: 9,4 cm. Verzameling: D. 
Guiot, Gembloux. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Rond luchtgat 
van 3 mm achter de linkerpols. Dikwandig, met breukvlakken van ca. 6 mm ter hoogte van de borst. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Oppervlak met plaatselijk rode 
sporen (zie Plumier 1982). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Plumier 1982, 
88: de auteur vermeldt plaatselijk rode sporen, mogelijk een verfstof..

Tournai

In de Hoge Keizertijd strekte de bewoning zich uit over ongeveer dertig ha op de linkeroever van de Schelde en over een tiental ha
op de rechteroever. De grootste agglomeratie op de linkeroever, wordt begrensd door de huidige rue Madame, de Grand Place, en
de Vieux-Marché-aux-Jambons (Amand en Eykens-Dierickx 1960; Lesenne 1981: bibliografie voor 1981; RAP 3-4, 1984, 271- 
282 (R. Brulet): plan p. 273, 276, 279; Brulet 1990, 9-11: overzicht van het recenter onderzoek). Op de rechteroever concentreert
de bewoning zich langs de Romeinse weg in de richting van Asse (Brulet 1990, 19 fig. 12(P.M. Vêche en F. Vilvorder)). Wanneer
de Schelde aanvaard wordt als grens tussen de civitas Menapiorum en civitas Nerviorum, ligt de wijk van de rechteroever op
Nervisch gebied.
De Peutingerkaart en de Itineraria Antonini tonen het belang van Doornik als baanstation op de weg Bavay-Boulogne (Brulet
1996, 5). Een tweede Romeinse weg afkomstig van Arras doorkruist de stad in de richting van het nabije Frasnes, vermoedelijk 
naar Asse. Het tracé van deze weg volgt de rue de la Tête d’Or, Puits l’eau en de rue du Pont.
Een vroege aanduiding voor menselijke bewoning werd aangetroffen op de plaats La Loucherie in de vorm van een reeks 
Gallische munten. V-vormige grachten op deze plaats kunnen duiden op de aanwezigheid van een militair kamp uit de eerste helft
van de eerste eeuw n.C. Daarnaast werden sporen van vroege bezetting gevonden in de rue de la Tête d'Or (Amand en
Eykens-Dierickx 1960, 90-93). Het begin van de bewoning wordt het best geschetst door de schaarse Italische sigillatascherven, 
die verspreid werden gevonden over het westelijk deel van de nederzetting (DAR 2, 1987, 16-18 (R. Brulet en M. Vanderhoeven).
Zij situeren de aanvang in het eerste kwart van de eerste eeuw. In die periode werd er gebouwd in vergankelijke materialen en 
zonder vaste oriëntatie (Petit en Mangin 1994, 252(R. Brulet )). Rond het einde van de eerste en het begin van de tweede eeuw

Centraal-Gallische exemplaren: 50 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 66,7 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Tournai. Fusie: Tournai. Henegouwen, B.
Antieke naam: Turnacum. Civitas: civitas Menapiorum.

Soort site: baanvicus en rivierhaven, vroege militaire aanwezigheid, caput civitatis in laat-Romeinse tijd; civitasgrens; Schelde 
(haveninstallatie); wegen in de richting van Bavay, Boulogne, Arras en Asse; militair kamp (?); openbare gebouwen; thermen; 
aquaduct; keramiek; leder; been; brons; Genius Turnacensium. Datering: 0/25-410 n.C.
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werd de houtbouw geleidelijk vervangen door steenbouw, een evolutie die resulteerde in een regelmatig stadsplan. Het 
opgegraven netwerk voor de waterbevoorrading geeft een hypothetisch beeld van de insulae en de wegen binnen de vicus (AB
143, 1973, bijzonder p.47 (M. Amand)). De stedelijke evolutie kan bovendien goed worden afgeleid uit het geheel van 
grondvesten op de top van de plaats La Loucherie . Opgravingen toonden hier een continue bezetting aan van de eerste tot de
vierde eeuw. Zij bevestigen de regelmatige stedenbouwkundige aanleg vanaf de tweede eeuw (RAP 3-4, 1984, 277, 282 (R. 
Brulet). Een groot gebouw met officieel karakter neemt hier in deze periode een centrale plaats in. Een brandlaag en de
daaropvolgende geleidelijke afbraak van het gebouw staan vermoedelijk in verband met de troebelen op het einde van de derde 
eeuw. Naast verschillende officiële gebouwen en thermen, werden ook privé-woningen opgegraven met hypocausten, kelders en 
resten van muurschilderingen (Petit en Mangin 1994, 252(R. Brulet )). In de laat-Romeinse periode was Turnacum de hoofdplaats
(caput civitatis) van de Civitas Turnacensium (Petit en Mangin 1994, 252(R. Brulet )). Op de plaats La Loucherie werd een deel
opgegraven van de laat-Romeinse omheiningsmuur, die een sterk verkleind stadsareaal omsloot. Deze constructie wordt 
geïnterpreteerd als castrum (Petit en Mangin 1994, 252-253(R. Brulet )). De stad beschikte in deze periode over een atelier voor 
de productie van wapens en militaire uitrustingen en speelde ongetwijfeld een rol bij de vorming van de Numerus Turnacensium 
(Brulet 1990, 11: Notitia Dignitatum Occ., XI, 67 en XXVIII,5).
Sporen van steengroeven en kalkovens duiden op de exploitatie van Doornikse kalksteen als bouwsteen en grondstof voor kalk.
Een mogelijke overslagplaats voor de verhandeling van de steen, wordt gesitueerd langs de rechter Scheldeoever, in de
commerciële en artisanale zone van Luchet d’Antoing (RAP 3-4, 1984, 278 (R. Brulet). Andere vormen van artisanaat zijn
keramiekindustrie, leder-en beenbewerking en bronsverwerking (AB 143, 1973, 44-45 (M. Amand)). Aan de hand van de ovens
konden drie verschillende pottenbakkersateliers worden herkend (Petit en Mangin 1994, 253(R. Brulet )). De wapenindustrie uit
de laat-Romeinse periode is enkel uit de literatuur bekend.
Het religieuze leven in Doornik is minder goed gekend. Een beker in terra sigillata bevat het wijopschift “Genio Turnacesiu” 
(Petit en Mangin 1994, 252(R. Brulet )).
Belangrijke grafvelden tonen de continuïteit aan van de bewoning in de vroege -, midden - en late - keizertijd. De grootste 
necropool is gelegen ten noordwesten van de agglomeratie aan de rue Perdue en de Grand Place , en was in gebruik vanaf het
einde van de eerste helft van de eerste eeuw tot het einde van de vierde eeuw. Zoals op La Loucherie blijkt ook hier de continuïteit
van het Hoge naar het Late Keizerrijk. Op de rechteroever van de Schelde bevond zich een grafveld van de eerste tot de derde
eeuw op de hoek van de rue Monnel en de rue Childeric. Dit grafveld vormt de noordelijke begrenzing van de woonwijk van de 
quartier Saint-Brice. In de laat-Romeinse tijd ontwikkelde zich, in de omgeving van de weg naar Bavay, het grafveld van de 
Citadelle. Enkele graven onder de kerk Saint-Piat zouden kunnen wijzen op een christelijke kern in Doornik in de vierde eeuw.
De Merovingische necropool van het Parc de l’Hôtel de Ville was in gebruik van de vijfde tot de zevende eeuw, maar bevat ook 
oudere sporen uit de vierde eeuw. Hetzelfde werd vastgesteld voor de Merovingische begraafplaats van de quartier Saint-Brice op
de rechteroever van de Schelde (Brulet 1990 (Saint-Brice), 14).

La Loucherie

Soort vindplaats: militair kamp, gebouw met officieel karakter, stadsmuur . Datering: 0/25-410 n.C.

Bepalend voor de oudste bezetting van de site La Loucherie is de hoogte waarop het gelegen is. Het strategisch uitzicht over
de Scheldevallei is ongetwijfeld doorslaggevend geweest voor de inplanting van een militair kamp in de eerste helft van de 
eerste eeuw (AB 165, 1974 (J. Mertens en H. Remy): p.5 fig. 1: situering, p.6 fig. 2: kadasterplan, p.30 fig. 13: 
opgravingsplan, vooral p. 29-35). Het kamp kende vermoedelijk een kort bestaan in de Claudische periode. Daarna werd het
terrein in beslag genomen door de uitbreidende burgerlijke nederzetting, waarvan sporen in houtbouw werden 
teruggevonden. In de Flavische periode werden deze houten constructies vervangen door stenen gebouwen. Vermits wij ons 
in de periferie van de vicus bevinden zijn zij niet volgens een regelmatig plan georiënteerd. Dit verandert in de loop van de 
eerste helft van de tweede eeuw, wanneer een zeer groot rechthoekig gebouw op deze plaats wordt opgetrokken. De
monumentale aanleg en de rijke versiering met fresco’s geven het gebouw een officieel karakter, mogelijk met een
administratieve functie (RAP 3-4, 1984, 278 (R. Brulet): grondplan vergeleken met praetorium van Keulen). Ook de ligging
op het hoogste punt van de antieke agglomeratie en in de as van de brug over de Schelde en dus de voornaamste uitvalsweg 
in de richting van Bavay, versterken het belang van het gebouw. Het gebouw had een gevellengte van ca. 50 m. Het bestaat
uit een centrale koer, links en rechts geflankeerd door een zaal aan de korte zijde. Op het einde van de tweede eeuw werd de
koer geplaveid en voorzien van een zuilenportiek langsheen de lange zijden. Bij een tweede verbouwing werd het besloten
karakter van het gebouw letterlijk doorbroken met een doorgang door de lange gevel, dwars over de koer en door de
portieken. In het laatste kwart van de derde eeuw werd het gebouw door brand verwoest. In de vierde eeuw werd de ruïne 
ontmanteld, waarbij de achterste gevel ingewerkt werd in de nieuwe stadsmuur van de hoofdplaats van de Civitas 
Turnacensium.
Even ingewikkeld als de bouwgeschiedenis van de plaats is de historiek van de opgraving die aanvangt in 1944, nadat het 
terrein door bombardementen was vrij gekomen, en die beëindigd werd in 1972 (AB 165, 1974, 6-7 (J. Mertens en H. 
Remy): overzicht van de opgravingscampagnes). Bij twee campagnes werd melding gemaakt van terracotta plastiek.

Context 215: Opgraving L. Fourez 1952

Bij de opgravingen van L. Fourez in 1952, werden vooral het grote tweede-eeuwse gebouw en de stadsmuur 
onderzocht. Bij de vondsten bevonden zich fragmenten van minstens 5 verschillende gezichtsvazen, een fragment van 
een marmeren beeld en een bronzen statuette van Mercurius, een bronzen fallus en een zeldzame bronzen regel met aan
de twee zijden een antieke maatindeling (FA 7, 1952 (1954), 360 nr. 4661 (J. Mertens); RT 3, 1953, 52-56 (L. Fourez)).
Een ander voorbeeld van een antieke maat in brons werd gevonden in het fanum van Juslenville (RT 3, 1953, 55-56 (L.
Fourez): De regel van La Loucherie draagt aan één kant de indeling van de palmus maior en aan de andere zijde van de
palmus minor of één vierde van een Romeinse voet. Volgens Fourez is de maat nauwkeuriger dan de voetmaten 
gebruikt voor artisanale doeleinden, en moet zij in verband gebracht worden met de administratie; Bertholet et al. 1983,
172 nr. 313(A. Cahen-Delhaye en D. Marcolungo ): Halve voet in messing, met minder fijne verdeling, vergeleken met
een sterk vergelijkbare bronzen maat in het fanum van Criqueboeuf-sur-Seine.Volgens A. Cahen-Delhaye en D.
Marcolungo gaat het om een ex voto of werd het gewoon achtergelaten door de bouwheer. Mogelijk is het een
aanwijzing voor het gebruik van een lokale voet, afwijkend van de officiële, voor de bouw van fana). Fourez beschrijft 
tevens een leeuwenhoofd dat deel uitmaakte van een statuette in terracotta, mogelijk van Cybele. Hij beschrijft het stuk
als volgt: “Une fort belle tête de lion en terre cuite, ciselée, d’un travail nettement oriental, fut trouvée dans de couches
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supérieures: peut-être cet animal doit-il être rattaché à un groupe faisant partie du culte de Cybèle” (Reflets du
Tourisme 3, 1953, 53 (L. Fourez); het hoofd wordt eveneens vermeld in Amand en Eykens-Dierickx 1960, 100). Het
hoofdje werd gevonden in de bovenste lagen. De Romeinse oorsprong van het voorwerp dient daarom te worden 
onderzocht. De huidige bewaarplaats is echter niet bekend.

Context 253: Opgraving NDO 1954, sleuven Tr.I-III

Bij opgravingen door de NDO in 1954 werd in sleuven, Tr. I-II, de snuit gevonden van een everzwijn in grijsbeige
pasta met houtskoolmagering (Amand 1984, 94). Tijdens deze campagne kwam vooral materiaal uit de oudste 
bezettingsfase aan het licht (Amand en Eykens-Dierickx 1960, 103: “vestiges de cabanes en bois, découverts en 1954”,
herkend als sporen van een Pré-Claudische fase uit het begin van de eerste eeuw n.C.; AB 165, 1974, 7 (J. Mertens en
H. Remy)). De diameter van de snuit bedraagt 4 cm. De bewaarplaats kon niet worden gelokaliseerd. Vermoedelijk gaat
het om een haardstuk en niet om een statuette. Het is vergelijkbaar met een snuit van een everzwijn uit de vicus van
Waudrez.

nécropole de la Rue Perdue
Soort vindplaats: grafveld. Datering: 270/280-360/370 n.C.

De grootste necropool was gelegen ten noordwesten van de antieke agglomeratie en besloeg een oppervlakte van ten minste
2,2 ha. Zij strekte zich uit van de huidige Grand Place tot de rue Perdue en was in gebruik vanaf het einde van de eerste
helft van de eerste eeuw tot het einde van de vierde eeuw. In de loop van de vele opgravingen werden tussen de Grand Place
en de Rue Perdue minimum 400 graven opgetekend. Sinds 1616 werden er graven gesignaleerd. In 1914 werden belangrijke
opgravingen verricht ter hoogte van de Grand Place. Tussen 1960 en 1966 werd het terrein onder Saint-Quentin onderzocht.
De zone aan de Rue Perdue werd van 1967 tot 1973 en in 1989 onderzocht (Brulet 1996, 10 fig. 3 en 11 fig. 4 : plannen). De
kern van de begraafplaats van de Grand Place verplaatste zich geleidelijk van de stad weg, in de richting van Saint-Quentin 
en de Rue Perdue (Brulet 1996, 8). De graven uit de eerste en tweede eeuw bevonden zich hoofdzakelijk aan de noordkant 
van de Grand Place en die uit de derde eeuw ter hoogte van Saint-Quentin en l’Ancien Théatre. De necropool van de Rue 
Perdue werd vooral gebruikt op het einde van de derde eeuw en gedurende de twee eerste derden van de vierde eeuw (Brulet
1996, 7). Het grafveld raakte in onbruik voor het einde van de late keizertijd. Het was voornamelijk gereserveerd voor de
burgerbevolking. In tegenstelling tot andere necropolen (Parc de l’Hotel de ville, Citadelle en Saint-Brice) werden er geen 
militaire graven gevonden (Brulet 1996, 9).

Context 219: couche supérieure

Statuette 1186 werd gevonden bij opgravingen in de Rue Perdue in de bovenste lagen (info. Marianne 
Delcourt-Vlaeminck). Aanleunend tegen de middeleeuwse omheiningsmuur werden ook bewoningssporen uit de late 
Middeleeuwen gevonden (Brulet 1996, 13).

Cat. nr. 1186. Thema: buste van een jongen. Type: kaalhoofdig (risus). Hoogte: 4,1 cm. Bewaarplaats: 
Tournai MHAAD. Inventarisnummer: Inv. M 1790. Vondstspecificatie: Getekend P3/ M 1790. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: helder bruin
(Munsell 7,5 YR 5/6). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: licht schurend.

onbekend

In de collectie D’Hayer zouden zich 2 fragmenten bevinden van terracottabeeldjes van Venus. Het ene van de
halfbolvormige basis met de voeten, het andere van de borst (Amand en Eykens-Dierickx 1960, 144). De fragmenten zijn
niet toegankelijk.

Context 220: onbekend

Quartier Saint-Brice

Soort vindplaats: bewoning, artisanaat. Datering: 40-410 n.C.

Van 1983 tot 1986 werden opgravingen ondernomen door de STGPA en de CRAN op het Merovingisch grafveld bij het graf
van Childeric (overleden in 481/482 n.C.) in de quartier Saint-Brice. De opgravingen in het Terrasse Saint-Brice en de 
percelen ten noorden van de straat, leidden tot de ontdekking van een kalkoven en twee kelders, uitgehakt in kalksteenbodem
(Brulet 1990 (Saint-Brice), 19 fig. 12(P.M. Vêche en F. Vilvorder ); Brulet 1990 (Saint-Brice), 25-34(R. Brulet en G. 
Coulon): opgravingsmethode en indeling van het opgravingsareaal in sectoren). Deze sporen getuigen van de aanwezigheid 
van een artisanale sector in de tweede en derde eeuw. Het terrein werd genivelleerd na de Gallo-Romeinse periode. De latere
Merovingische graven en middeleeuwse sporen, verstoorden de Gallo-Romeinse structuren. In sector A werd een kelder 
(cave II) opgegraven, die vermoedelijk dateert van het einde van de Romeinse periode (Brulet 1990 (Saint-Brice), 38-42 (F.
Vilvorder)): beschrijving van de structuren). In sector B werd een kalkoven (four à chaux XII) opgegraven. De studie van het
archeomagnetisme van de oven, situeert het laatste gebruik van de oven tussen het midden van de tweede eeuw en het einde
van de vierde eeuw (Brulet 1990 (Saint-Brice), 60-67(J.-J. Hus)). Een smalle doorgang van 50 cm, scheidde de oven van een
tweede kelder (cave XIII), waarvan het voornaamste opvullingspaket boven het vloerniveau, voorwerpen bevatte uit de
tweede helft van de tweede en de derde eeuw (zie contexten). De kuilen en de structuren, opgegraven in deze sectoren,
vormden ensembles uit de eerste eeuw, het eind van de tweede en het begin van de derde eeuw en uit de vierde eeuw (Brulet
1990 (Saint-Brice), 42(F. Vilvorder); Brulet 1990 (Saint-Brice), 45(C. Simon ): de oudste terra sigillata dateert uit de
Claudische periode).

Context 218: Secteur B, cave XIII

De kelder had een oppervlakte van 2,6 op 2,8 m en was uitgehouwen in de rots (Brulet 1990 (Saint-Brice), 38-40 fig.
37-38 (F. Vilvorder)). De vulling was verstoord door het Merovingisch graf nr. 93. Op de natuurlijke rotsbodem bevond
zich een zandlaag met een as van Augustus en een fragment in terra nigra (Brulet 1990 (Saint-Brice), 53 fig. 48 nr. 31

Soort context: kelder bij kalkoven. Datering: (54)150/255-260/270 n.C.
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(F. Vilvorder)). Een bruine kleilaag met een dikte van 8 cm, gemengd met dakpanfragmenten en houtskool, vormde een
aangestampte vloer en gaf het loopvlak aan uit de bezettingsfase of van het ogenblik van het verlaten van de kelder. Op
deze vloer vormden enkele platen in blauwe kalksteen vermoedelijk een fundament voor een pijler. In de vulling van de
kelder bevonden zich o.a. een intacte amfoor, een kruik en een maalsteen. De archaeologica dateren uit de tweede helft
van de tweede eeuw tot 270 n.C. (Brulet 1990 (Saint-Brice), 40, 42 (F. Vilvorder): structuur gedateerd op het einde van
de tweede en begin derde eeuw; Brulet 1990 (Saint-Brice), 45-48 (C. Simon): vooral versierde terra sigillata uit
Rheinzabern en Trier uit de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw, één scherf Drag. 29 uit de
Neroonse periode; Künzl 1997, 56, 216 TOU 16-17: twee Trierse spreukbekers, waarvan TOU 16 behoort tot het
decoratieschema Gruppe II, gedateerd voor 260/270 n.C. (algemene datering van de spreukbekerkeramiek tussen 255
en 355 n.C.)). Twee spreukbekers dateren het verlaten van de kelder en de opvulling in het derde kwart van de derde 
eeuw. Bij de vondsten hoort een fragment van een Venusbeeldje in terracotta nr. 1080. Opmerkelijk is ook de vondst 
van negen fragmenten van meerdere planetenvazen in dezelfde context (Brulet 1990 (Saint-Brice), 49-51 fig. 47 (F.
Vilvorder)). In het bovenste niveau van de vulling, bevond zich een grote hoeveelheid dakpannen en nagels. Het is niet
uitgesloten dat de kelder en de kalkoven gelijktijdig in gebruik waren. Eén scherf Drag. 29. in terra sigillata dateert uit 
de Neroonse periode en is duidelijk veel ouder dan alle andere vondsten.

Serie 26. Datering met iconografie: 100/150-170 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Yzeure Saint-Bonnet: statuette 
3004 (26), 3005 (26), 3006 (26), 3007 (26) en 5026 (26); petrografische analyse 89 (26), 90 (26), 91 (26), 92 (26), 97 (26), 104
(26), 5026 (26) en 1158 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3003 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary: 
statuette 3001 (26).

Cat. nr. 1180 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van het 
hoofd. Hoogte: 4,45 cm. Bewaarplaats: Tournai MHAAD. Inventarisnummer: 84.103 (vondstnummer). 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Brulet 1990 (Saint-Brice) , 43-44 fig. 40 nr. 19 (F. Vilvorder).

Rue de la Tête d'Or
Soort vindplaats: woonzone in de zuidoostelijke periferie.

In de rue de la Tête d'Or werden op perceel H 11c, resten gevonden van een aquaduct en een waterput. Op perceel H 12c,
werd in 1954 een puinlaag aangetroffen met eronder sporen van een vroege bezettingsfase met zogenaamde pre-Claudische 
keramiek (Amand en Eykens-Dierickx 1960, 109-110). Deze vondsten tonen aan dat wij ons in de Hoge Keizertijd nog in
een woonzone bevinden aan de zuidoostelijke periferie van de nederzetting, onmiddellijk bij de antieke weg naar Arras.
In de loop van 1974 en 1975 werden opgravingen verricht op perceel F 529 f onder toezicht van de NDO (Amand en 
Lambert 1976, 76-79 fig. 45-46: grondplan en profiel). Op een diepte van 3 m vond men Romeinse gebouwensporen met
muren in gemetst steenverband, een vloerniveau met kalksteenplaten en een deel van een hypocaust. Een afbraaklaag met 
leembrokken, houtskool en pannen op een diepte tussen 3,2 en 3,4 m, behoorde volgens Amand tot een oudere houtbouwfase
(Amand en Lambert 1976, 79). Dit is echter onmogelijk volgens het ingetekend profiel, dat duidelijk toont dat de laag zich 
boven het stenen vloerniveau bevond en boven de stenen muurresten (Amand en Lambert 1976, 78 fig. 46 profiel AB). De
afbraaklaag moet daarom behoren tot het stenen gebouw dat vermoedelijk gedeeltelijk in vakwerk opgetrokken was. Onder 
het stenen vloerniveau bevond zich een kleine rechthoekige kelder waarvan de wanden en de vloer versterkt waren met
houten planken. De onderste vulling van de kelder bevatte enkel gebluste kalk. Rond de kelder lagen meerdere kuilen.

Context 217: Perceel F 529 f, kuilen bij kelder

Rond de houten kelder bevond zich een reeks kuilen met een vulling van grijze klei gemengd met houtskool,
dierenbeenderen, het verbrand Venusbeeldje nr. 25 (928) en keramiek (Amand en Lambert 1976, 79: opsomming van
de voorwerpen). De kuilen werden niet als afzonderlijke contexten behandeld, maar als een ensemble van kuilen. De
precieze vondstomstandigheden van het Venusbeeldje kunnen daarom niet meer worden achterhaald.
Het aardewerk werd door Amand beschouwd als pre-Claudisch (Ant. Class. 28, 1959, 107-124 (M. Amand)). Het
omvatte in terra rubra de vormen Camulodunum 103, in terra nigra Hofheim 260 en Camulodunum 108 Aa, en in terra
sigillata fragmenten van Drag.29 (eerste eeuw), Drag. 15-17 (Tiberius-Trajanus), Drag. 16 (Tiberius-Claudius) en de
stempels LOGIRN (Oswald Stamps, 166: LOGIRNVS van La Graufesenque en Montans, Flavian), OFF...IS (Oswald
Stamps, 120: FELIX van Montans en La Graufesenque: Claudius-Vespasian), BASSIO (Oswald Stamps, 38, BASSVS
van La Graufesenque: Tiberius-Early Vespasian).
Het graven van de kuilen wordt door Amand gesitueerd kort na het midden van de eerste eeuw. De stempel van
LOGIRNVS uit de Flavische periode vormt evenwel een terminus post quem rond 70 n.C. De kuilen kunnen daarom 
ten vroegste gegraven zijn in het midden van de tweede helft van de eerste eeuw. Zij bevatten materiaal uit de vroegste
bezettingsfase vanaf de Claudische periode of ervoor tot het midden van de tweede helft van de eerste eeuw of later. Zij
zijn gelijktijdig met de bewoningsfase waartoe de houten kelder behoort. De overgang van houtbouw naar steenbouw 
situeert zich in Doornik rond de overgang naar de tweede eeuw, wat als terminus ante quem kan gelden voor het graven
van de kuilen. Op de plaats La Loucherie werd aangetoond dat de overgang naar steenbouw reeds in de Flavische 
periode plaatsgrijpt (zie La Loucherie)

Datering: (?)40-75/100 n.C.

Serie 928. Datering met iconografie: (?)40-75/100 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 25 (928). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd.
Verzameling: Lambert. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de 
linkerpols. Productieregio: Centraal-Gallië. Bibliografie: L'Archéologie en Hainaut 1978, 52-55 Pl. VIII 
fig. 10-11.
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Rue des Choraux
Soort vindplaats: noordoostelijke periferie, gebouwensporen, pottenbakker, belangrijk gebouw. Datering: 175-275 n.C.

In 1955 werden door E.H. Ermel op perceel F 83b in de rue des Choraux Romeinse gebouwensporen en keramiek gevonden.
Amand beschrijft de vondst in 1960: “Des vestiges de bâtiment, sans doute d’une cave et un important matériel céramique
ont été mis au jour par M. l’abbé Ermel en 1955” (Amand en Eykens-Dierickx 1960, 120-121). De relatie tussen de 
gebouwensporen en de archaeologica wordt niet verder gespecifieerd.
Ten zuiden van deze vondst, op perceel F 21d werd in 1956 een midden-Romeins gebouw opgegraven met een kelder
waarvan een deel van het gewelf nog bewaard was (Archeologie 1956, 428-433 (M. Amand)). Ten noorden werd bij
opgravingen in 1977 een kleiwinningsput gevonden en een sterk verstoorde pottenbakkersoven (AB 206, 1978, 48-50 (M.
Amand en H. Lambert)). Op basis van een terra sigillatascherf van een kom Drag. 36, werd de pottenbakkersactiviteit hier 
gesitueerd rond het begin van de tweede eeuw. Ten noordwesten bevond zich op perceel F 104 een belangrijk gebouw. Hier
werd in 1946 een puinlaag aangetroffen met 8 zuiltrommels en een herbruikte grafstèle (Amand en Eykens-Dierickx 1960, 
121-122). Met voorzichtigheid mag uit dit alles worden afgeleid dat de vindplaats gelegen is in de noordoostelijke randzone
van de stad, met de woonsector ten zuiden in de richting van het centrum, een artisanale zone ten noorden en een belangrijk
gebouw ten noordwesten.

Context 216: Opgraving Ermel 1955, kelder

De vondsten horen voornamelijk thuis op het einde van de tweede en de derde eeuw (opsomming in Archeologie 1956,
428 nt. 1 (M. Amand). Amand vermeldt naast het beeldje nr. 342, mortaria met horizontale rand, borden en potten in
terra nigra, een mortarium in terra sigillata Drag. 45 (typisch voor eind tweede en derde eeuw), twee bekers Gose 200
met opschrift SITIO en SI DAS DO (Latomus 15, 1956, Pl. VII,1; Latomus 44, 1960, 68-81 (M. Amand); Künzl 1997,
56, 58, 215 TOU 9-10: TOU 9 behoort tot het decoratieschema van Gruppe II, gedateerd voor 260/270 n.C. (algemene
datering van de spreukbekerkeramiek tussen 255 en 355). Het geheel wordt door de bijvondsten van de
bekerfragmenten Niederbieber 33 door Künzl gedateerd rond 260 n.C.), een niet beschreven beker Gose 200 (IId - IIIA)
en een deukbeker (Archeologie 1956, 428 vermeld als deukbeker Gose 209 of Niederbieber 33c; Amand en
Eykens-Dierickx 1960, 121: vermeld als Gose 212). Het geheel van de opvulling bevat voorwerpen die dateren van het
einde van de tweede eeuw, tot het derde kwart van de derde eeuw. Het verlaten van de kelder kan door de deukbekers 
gesitueerd worden in het derde kwart van de derde eeuw.
Als bewaarplaats gaf Amand aan “La céramique recueillie est déposée au Séminaire de Kain et sera bientôt exposée 
dans une salle de patronnage à la rue des Choraux” (Archeologie 1956, 428 (M. Amand)) en “local des oeuvres de la
rue des Choraux” (Amand en Eykens-Dierickx 1960, 121). De huidige bewaarplaats is niet gekend.

Soort context: kelder. Datering: 180/255-260/270 n.C.

Serie 700. Datering met iconografie: 180/255-260/270 n.C. Productieregio: Onbekend.

Cat. nr. 342 (700). Thema: dwerg met kapmantel. Type: staand met boekrol. Bewaringstoestand: bewaard
zijn hoofd en schouders van de voorzijde en hoofd, schouders en rug van de keerzijde. Samengesteld uit 4
fragmenten. Hoogte niet gepubliceerd. Vergeleken met de hoogte van cat. nr. 4526, moet de hoogte van 
het fragment ca. 10 cm bedragen. Verzameling: Ermel, Tournai. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Een kleipropje waarop nog vingerafdrukken
aanwezig zijn werd aangebracht aan de binnenkant van de hals ter versteviging of om een steenje in het 
hoofd in te sluiten. Daarna werd er een luchtgat doorgeboord naar de binnenruimte van het hoofd. In de 
mond werd een gleuf uitgestoken en in de neus twee neusgaten. Volgens Amand bestaat het lichaam uit 
een voorste en een achterste deel, waarbij de mal van het voorste deel het hoofd en de borst zou bevat 
hebben en de achterste alleen de rug. Diepe neusgaten en gleuf in de mond. Productieregio: Onbekend. 
Bibliografie: Dheedene 1959, 73 nr. 429: vermeldt het stuk als privébezit van E.H. Ermel; Amand en 
Eykens-Dierickx 1960, 120-121, 144-145; Amand 1971, 142-145 pl. I en II. Foto: Amand 1971.

Velzeke

De voormalige gemeente Velzeke-Ruddershove, werd in 1970 bij Zottegem gevoegd. Vermits de site algemeen gekend is onder 
de naam Velzeke hebben wij deze benaming behouden. Sinds de zestiende eeuw worden regelmatig Gallo-Romeinse vondsten 
gemeld te Velzeke, maar het modern wetenschappelijk onderzoek vangt aan met een kleinschalige campagne in 1953 aan de 
Molenhoek door de RUG (De Mulder en Rogge 1999, 7-15(G. De Mulder): overzicht van de opgravingsgeschiedenis en
situatiekaarten). De daaropvolgende jaren vormde de site een geliefd oord voor amateurarcheologen. Tussen 1968 en 1977 werd 
bij de campagnes van M. Rogge de ware omvang van de vicus duidelijk. In diezelfde periode werd de oostelijke tempel 
opgegraven door de NDO in 1972. Na de omvorming van het plaatselijk archeologisch museum tot de provinciale instelling
PAMZOV in 1986, werd een vaste archeologische dienst uitgebouwd, die sindsdien systematische opgravingen verricht, vooral in
de door bouwwoede bedreigde zones.
De nederzetting is gelegen op een noordoost-zuidwest georiënteerde heuvelrug tussen de valleien van de Molenbeek en de 
Passemarebeek, bijriviertjes van de Zwalmbeek en beheerst zo het omliggend landschap (Vermeulen et al. 1993, 117(F.
Vermeulen en M. Rogge)). Zij strekte zich uit over een oppervlakte van 35 hectare. Het regionaal belang wordt geïllustreerd door
de dichtheid van de vindplaatsen in de omgeving. In een gebied van 25 km 2 rondom de nederzetting werden 16 kleinere rurale
inplantingen opgetekend (Rogge et al. 1990, 60 fig. 3, 62-63).
Hoewel sporen werden teruggevonden uit de late ijzertijd is de continuïteit met de Gallo-Romeinse nederzetting niet bewezen. De
nederzetting ontwikkelde zich vermoedelijk uit een militaire inplanting op het knooppunt van de wegen naar Bavay over Blicquy
in het zuiden en naar Tongeren in het oosten (Rogge et al. 1990, 60-63). In 1976 werden aan de westzijde van de vicus de resten 
teruggevonden van een vroeg-Romeinse legerplaats uit de Augusteïsche tijd. Het kamp met een onregelmatige vorm strekte zich 
uit over een oppervlakte van vijf hectare en was voorzien van een drievoudig V-vormig grachtensysteem met aarden wal en

Centraal-Gallische exemplaren: 80,4 %     Oost-Gallische exemplaren: 7,8 %
Centraal-Gallische series: 95,8 %                 Oost-Gallische series: 4,2 %

Gemeente: Zottegem. Fusie: Zottegem. Oost-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: vroeg-Romeinse legerplaats, baan in de richting van Bavay en Tongeren, regionaal centrum. Datering: 0-275 n.C.

297



palissade (Rogge et al. 1990, 61; Vermeulen et al. 1993, 117(F. Vermeulen en M. Rogge)).
Onmiddellijk ten oosten van het legerkamp ontwikkelde zich vanaf de aanvang van de eerste eeuw een nederzetting (Rogge et al.
1990, 63). Reeds onder Claudius was de agglomeratie goed ontwikkeld (Vermeulen et al. 1993, 119(F. Vermeulen en M. Rogge);
info M. Rogge: het gaat hier om de voor-Flavische bewoningslaag onder de westelijke tempel). Tot in de Flavische periode was
houtbouw de regel (Rogge et al. 1990, 60-63). Daarna werden de houten constructies geleidelijk vervangen door stenen
gebouwen. De grootste bloei situeert zich in de tweede eeuw. Rond het einde van de tweede eeuw, na de invallen van de Chauci,
zet het verval in. De crisis vanaf het midden van de derde eeuw leidde tot de definitieve economische desorganisatie en ontvolking
van de nederzetting en van de villa’s in het hinterland (Rogge et al. 1990, 63: de villa’s worden verlaten; Vermeulen et al. 1993, 
119(F. Vermeulen en M. Rogge): muntdepots waarvan de muntreeks afsluit tussen 260 en 267 n.C. uit Velzeke, Grotenberge,
Zingem en Oombergen). De zeldzame sporen uit de vierde eeuw zijn nog onvoldoende om de aard van de bewoning vast te stellen
(Vermeulen et al. 1993, 120(F. Vermeulen en M. Rogge)). Wel werden kleine aarden versterkingen opgegraven in de vicus en op
de ruïnes van de villa van Velzeke Steenbeke (Lamarcq en Rogge 1996, 89-90). Deze kenden een beperkte bezetting in het derde
kwart van de derde eeuw.
De vicus telde twee fana. De tempel aan de oostrand van de nederzetting had een omgang met kalkstenen zuilen (Meex en
Mertens 1973). Het altaar bevond zich in de as van het gebouw voor de ingang aan de zuidoostzijde. Eén van de kuilen rond de
tempel bevatte een groot aantal votiefbekertjes. In de westelijke sector bevond zich een kleinere tempel met een cella met stenen 
fundering en houten pijlers.
De grootste necropool bevond zich ten westen van de vicus en besloeg een oppervlakte van meer dan zes hectare. De ritus wordt 
gekenmerkt door het drieluik ustrinum, collectieve kuilen en brandrestengraven (Rogge et al. 1990, 60-63). Verder werden ook 
enkele bustumgraven gevonden.

Bij recent onderzoek in het oostelijk deel van de vicus werden verschillende ovenstructuren gevonden uit de late tweede of derde 
eeuw. De opgravers stellen hypothetisch dat deze ovens in verband kunnen staan met processen van de metaalverwerkende
nijverheid (Deschieter en De Mulder 1999, 166: onderzoek op de Kwakkel. In sleuven I en II werd een ovale gemetste 
ovenstructuur en een haard uit het einde van de tweede of begin derde eeuw. In sleuf VII werden twee ovenstructuren gevonden 
uit de derde eeuw). Sporen van metaalnijverheid werden verspreid over het hele site teruggevonden. Er werden sporen gevonden 
van het ijzersmeedproces voor lokaal gebruik of voor beperkte export (Schuerman 1997, 196). E. Schuerman onderscheidt twee
concentraties, de eerste op het oostelijk perceel C 790 c, opgegraven in het begin van de zeventiger jaren en de tweede op perceel
C 903 h, opgegraven tussen 1993 en 1996 (Schuerman 1997, 189 fig. 1 en 193). In beide concentraties werden enkele tientallen
smeedhaardbodems gevonden en ook smeedslakbrokken (Schuerman 1994, 61). De slakken op perceel C 790 c werden in kuilen 
aangetroffen uit de tweede en derde eeuw (Schuerman 1994, 62). In deze zone werden ook resten gevonden van drie
smeedhaarden (Schuerman 1997, 194). In beide zones kwamen zowel sporen van ijzerbewerking voor als van bronsbewerking.
Recent werden ook aanwijzingen gevonden voor een lokale keramiekindustrie. In 1998 werd ten oosten van de Kwakkel op
perceel C 778e, een kleine pottenbakkersoven opgegraven uit de late tweede of vroege derde eeuw (Romeinendag 1997, 8 (J. 
Deschieter, G. De Mulder en K. Braeckman): vindplaats VIM).

De handelscontacten zijn het best gedocumenteerd door het onderzoek van de terra sigillata uit het oostelijk deel van de vicus.
Meer dan één derde van de terra sigillata werd hier geïmporteerd uit Zuid-Gallië (Deschieter en De Mulder 1999, 172: onderzoek
van de Kwakkel). Deze sigillata bleef in gebruik tot in de periode Trajanus-Hadrianus, aangevuld door Centraal-Gallische import
en Oost-Gallische uit La Madeleine. Na het midden van de tweede eeuw domineert de Centraal-Gallische sigillata, aangevuld met
Oost-Gallische uit Argonne, Trier en Rheinzabern. Voor de derde eeuw werd een terugval van de import vastgesteld. Mogelijk
bleef de laat-Antonijnse Centraal-Gallische terra sigillata in gebruik.

Terracotta’s werden voornamelijk gevonden in de centrale sector van de vicus. Door het verspreid karakter van de oude vondsten
en het recente noodonderzoek, is het beeld dat wij kunnen opbouwen van deze zone nog erg onvolledig. De meest vondstrijke
zone is ongetwijfeld gesitueerd op en rond het westelijk fanum. Het areaal van het westelijk fanum vormt een langgerekte zone,
die zich uitstrekt ten noorden van de Romeinse weg over een aanzienlijke afstand. Sporen die rechtstreeks in verband kunnen
worden gebracht met het fanum werden gevonden vanaf perceel C 908 in het oosten tot perceel B 1437 in het noordwesten. Bij 
recente opgravingen op de percelen C 903 k en C 904, kon ten zuiden van de tempel de wegbedding van een Romeinse weg over
een afstand van 26 meter worden gevolgd in noordoostelijke richting (Braeckman et al. 1997, 200-201).
Onmiddellijk ten zuiden van de tempel, aan de overzijde van de Romeinse weg, heeft de nederzetting een heel ander karakter. In
de 70er jaren werden hier twee stenen gebouwen opgegraven en in 1996 werd een derde stenen constructie met kelder ontdekt op
perceel C 903 h (Braeckman et al. 1997, 207). Op hetzelfde perceel werden sporen gevonden van ijzer- en bronsbewerking 
(Schuerman 1997, 189 fig. 1 en 193). In noordelijke richting is het tempelareaal moeilijker af te bakenen. De meest noordelijke 
terracottavondsten situeren zich op perceel B1440 en vooral op perceel B 1437. Door het gebrek aan systematische opgravingen
op deze percelen, is de relatie met het heiligdom niet opgeklaard.
Onmiddellijk ten noorden van de tempel werd vastgesteld dat de hellingen aan weerszijde van de provinciebaan sporenloos zijn op
de percelen B 1495 g, B 1438 c en C 912 b (Deschieter en De Mulder 2001, 149, 150). Toponiemische gegevens wijzen erop dat 
dit geen verband houdt met de aanleg van de Provinciebaan, maar met de aanwezigheid van een nattere depressie die minder 
geschikt was voor bewoning. In het licht van deze bevindingen, was het westelijk heiligdom ingeplant tussen de Romeinse weg 
ten zuiden en een nattere onbewoonde terreindepressie ten noorden. Het areaal ten noorden van de depressie vormt de noordelijke
periferie van de nederzetting en heeft eerder een artisanaal karakter. In deze zone zijn de tot nog toe oudste nederzettingssporen
van de centrale sector terug te vinden op de percelen B 1495 g en B 1443 f (VDB). De sporen reiken hier tot de 
Tiberisch-Claudische periode (Deschieter en De Mulder 2001, 149). De terreinen kennen dan een verdere bezetting in de tweede
helft van de eerste tot en met de tweede eeuw, maar niet in de derde eeuw.
Ook op de plaats van de tempel, op perceel C 905 r, bevond zich voorafgaand aan de tempelperiode, een pre-Flavische
bewoningslaag. De tempel werd volgens M. Rogge aangelegd in de laat-Flavische tijd of in de tweede eeuw (info M. Rogge).
Vermoedelijk breidde de cultuszone zich in de loop van de tweede eeuw uit in noordoostelijke richting (De Mulder en Rogge
1999, 115(G. De Mulder, K. Braeckman, W. De Clercq, J. Deschieter en P. Monsieur): “Ten zuiden van de onderzochte site De 
Roover (=perceel B 1438 c), zijn diverse sporen en objecten aangetroffen, die de hypothese voeden dat het betreffende perceel
(=perceel C 903 k) in de sacrale sfeer thuishoorde vanaf de tweede helft van de tweede eeuw, tot het derde kwart van de derde
eeuw).
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De tempelzone wordt doorsneden door de Provinciebaan en de huidige Doolbosweg, waarvan het tracé recent nog werd verlegd.
Onze kennis van het fanum is daardoor sterk ingeperkt, temeer omdat vele vondsten onoordeelkundig werden verricht. De 
vondsthistoriek van het heiligdom is uitermate ingewikkeld. Het verloop van het onderzoek kan in drie fasen worden ingedeeld. In
een eerste fase, voor 1972 werden niet-systematische opzoekingen verricht door W. Jamée, L. Van Durme, M. Rogge, F. De Smet
en G. Crombé. De vondsten concentreerden zich hoofdzakelijk op de noordoostelijke en westelijke begrenzing van het areaal,
voornamelijk op de percelen C 908 en B 1437. De opgravingsmethodes lieten niet toe sporen op te tekenen, maar de getuigenissen
en de dagboeken van de onderzoekers geven wel een idee over de aard van de archeologische lagen op deze plaatsen. Uit dezelfde
periode stamt een prospectievondst op perceel Perceel B 1440. In een tweede fase werd in 1972 een meer systematisch onderzoek
gevoerd door M. Rogge op perceel C 905 r. Op een plaats die eerder bewoond werd vanaf de voor-Flavische tijd, bevond zich hier
een tempel met bijbehorende offerkuilen. De terracottavondsten uit deze contexten konden nog niet worden bestudeerd. Een derde
fase van het onderzoek greep plaats tussen 1993 en 1996 met de systematische opgraving van de percelen C 903 k en C 904. Een
bewoningsfase van de pre-Flavische tot post-Flavische tijd werd hier verstoord door een grote reeks kuilen met rituele vondsten
die verband houden met de tempel.

centrale sector: B 1440

Soort vindplaats: diepe regelmatige kuilen met voorwerpen uit tweede helft van de eerste eeuw en de tweede eeuw;
terrcottabeeldje. Datering: 50-200 n.C.

In 1953 werden bij een systematische opgraving door de RUG op de percelen B 1442 (een kleigroeve van een steenbakkerij
uit de jaren ‘50) en B 1440, regelmatig grote en diepe kuilen aangetroffen met een vulling uit de tweede helft van de eerste
eeuw en de tweede eeuw. Onder een ca. 40 cm dikke bouwlaag bevond zich een 5 tot 20 cm dikke archeologische laag.
Daaronder tekende de zwarte vulling van de onregelmatige kuilen zich af in de klei, vaak tot op ca. 1,8 m onder het
maaivlak. Uit de inslibbingssporen werd besloten dat de kuilen gedurende lange tijd open hebben gelegen. Zij werden door
de opgravers geïnterpreteerd als antieke ontginningsplaatsen voor klei die later fungeerden als afvalgroeven (De Laet en 
Nenquin 1958, 16, 21-26).

Context 223: losse vondst

Het hoofdje van een terracottahond nr. 721 werd door de heer D. Van den Daelen gevonden op perceel B 1440 op 
ongeveer 30 m afstand van de Provinciebaan (info. L. Van Durme).

Serie 719. Datering met iconografie: 14-250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette.

Cat. nr. 721 (719). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
voorzijde van de kop. Opvallende beschadigingssporen ondanks de hoge hardheid: oren en snuit zijn 
afgebroken. Het oppervlak en de breukvlakken zijn sterk verontreinigd door de bodem. Hoogte: 3 cm. 
Breedte: 2,6 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: TC 004. Vondstspecificatie: 
oppervlakte vondst. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Uitpuilende ogen met diep
gegraveerde pupil. Rimpels in reliëf. Diep ingedrukte binnenwand ter hoogte van de snuit. De indruk werd
gemaakt een voorwerp met hoekig profiel. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10
YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Info M. Rogge: “losse 
vondst in een zone van vroege afvalkuilen (eerste eeuw)”..

Centrale sector: B 1495 en B 1453

Datering: 20-190/275 n.C.

De percelen zijn gelegen tussen de Windmolenstraat in het noorden en de Provinciebaan in het zuiden. Preventief 
archeologisch onderzoek werd gestart in 1999 en duurt nog voort tot in 2005.
Aan de zuidzijde van het terrein bevindt zich een depressie. De aangrenzende zone ten noorden ervan is onderhevig aan een 
sterke erosie waardoor de huisplattegronden vaak slechts gedeeltelijk bewaard bleven. De archeologische sporen op het
plateau volgen in de ganse zone een dominante noorwest-zuidoost-as, vermoedelijk georiënteerd op de zuidelijker gelegen
Romeinse weg.
Op perceel B 1495 was de zone die afhelt naar de Provinciebaan vrijwel zonder sporen (verslagen voor perceel B 1495 in
Deschieter en De Mulder 2001, 146-150, 143 fig. 1: lokalisatie met letter B; Romeinendag 2003, 27 (Deschieter en De 
Mulder)). Hoger op de rand van het plateau bevonden zich drie waterputten uit de eerste helft van de eerste eeuw tot de
tweede eeuw. Eén van de putten werd mogelijk aangelegd in de periode tussen 20 en 30 n.C. en gedeeltelijk opgevuld in de
tweede helft van de eerste eeuw en het begin van de tweede eeuw (Deschieter en De Mulder 2001, 148). Een vierde diepe
schachtvormige structuur uit de late tweede en derde eeuw bevatte een fragmentair, maar volledig hertengewei 
(Romeinendag 2003, 27 (Deschieter en De Mulder)). Ten noorden van deze structuren tekende zich een houten gebouw af
met een noordwest-zuidoost oriëntatie, waarvan door sterke erosie alleen de palen van de centrale as bewaard bleven. Verder
werden talrijke afvalkuilen en voorraadkuilen opgetekend. Algemeen bleef deze zone bewoond van de eerste helft van de
eerste eeuw tot het einde van de tweede eeuw (Romeinendag 2003, 27 (Deschieter en De Mulder)).
In 2004 werd ook het oostelijk aangrenzend perceel B 1453 opgegraven (Romeinendag 2005, 27-29 (De Mulder en
Deschieter) met totaalplan van de opgravingen op beide percelen). De voornaamste structuur is een drieschepig houten 
gebouw uit de eerste helft van de eerste eeuw. Het maakte deel uit van een vroeg-Romeins erf waartoe ook de hoger
beschreven waterput behoorde. Verder werden twee kleinere tweeschepige houten gebouwen gevonden, waarvan één reeds 
verstoord werd in de Flavische periode. Het andere met licht afwijkende oriëntatie hoort vermoedelijk thuis in de tweede 
eeuw. Verder is het terrein bezaaid met een groot aantal kuilen die een vrij strikte oriëntatie volgen. In het midden wordt het
terrein doorsneden door een drie meter brede zone, vrij van kuilen en palen, mogelijk een onverharde weg. De kuilvullingen
dateren uit de eerste en tweede eeuw, met soms na een verzakking een opvulling in de derde eeuw (Romeinendag 2005, 29
(De Mulder en Deschieter)).

Context 34: perceel B 1495: kelder 15
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Serie 62. Datering met iconografie: 100-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary
of La Forêt: statuette 3099 (62).

Cat. nr. 1199 (62). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: Bewaard van onder 
de borst tot aan de enkels. Oude breukvlakken. Oude maar scherpe scherpe horizontale kapsporen op de 
rug.. Hoogte: 9,4 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Vondstspecificatie: V2000/B1495/15 (laag 2) 
coupe. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Luchtgat achter de 
linkerpols. Ingesloten steentje in de buikholte. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell
10 YR 8/1). Zwarte spikkels op het oppervlak en het breukvlak (bodemafzetting). Hardheid: matig hard 
(Mohs 4). Oppervlak: glad.

Serie 623. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 1197 (623). Thema: buste van een vrouw. Type: met sikkelvormige diadeem. Bewaringstoestand: 
achterhoofd. Breedte: 3 cm. Lengte Maximaal: 5,3 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. 
Inventarisnummer: V01/B 1495. Vondstspecificatie: V 01 / B 1495/ 1016 102 coupe. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: dof geel 
oranje (Munsell 10 YR 7/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Context 995: perceel B 1453: bovenste niveau van sporen 173/174

De buste werd gevonden in de bovenste vulling van sporen 173/174 die zich op lager niveau opsplitste in twee kuilen.
De laag werd gedateerd op het einde van de tweede en de derde eeuw (info. G. De Mulder).

Datering: 190-275 n.C.

Serie 617. Datering met iconografie: 190-220/275 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Autun: epigrafie (coroplast) 
4363 (617).

Cat. nr. 1203 (617). Thema: buste. Bewaringstoestand: linkerzijde van de hals, de tors zonder de 
rechterschouder en een deel van de voorzijde van het voetstuk. Recente breukvlakken aan de linkerzijde 
van de borst. De andere breukvlakken zijn oud.. Hoogte: 8,9 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. 
Vondstspecificatie: V04/B 1453a/II/173-174. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde met hoofd en 
tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk met horizontaal gegroefde 
onderrand. Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat.

Context 997: perceel B 1495: spoor 22 - gp 2

Het fragment van een duif werd gevonden in een ondiepe rechthoekige kuil. De diepere kuilvulling dateert uit de
tweede helft van de eerste eeuw (Neroons-Flavisch). Daarboven bevond zich een jongere laag met onder andere terra 
sigillata uit het midden van de tweede tot het begin van de derde eeuw (info. G. De Mulder). Het fragment bevond zich
op de contactzone tussen de jongere laag en de oudere kuilvulling.

Datering: 50-220 n.C.

Cat. nr. 1205. Thema: duif. Bewaringstoestand: fragment van de onderzijde van de rechtervleugel en de 
aanzet van de staart. Ter hoogte van de bovenzijde van de staart komt het breukvlak overeen met de naad.
Lengte in het parallel vlak met de naad: 4,9 cm.. Lengte Maximaal: 5,1 cm. Bewaarplaats: Zottegem 
PAMZOV. Vondstspecificatie: V2000/B1495/22 - gp 2. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Gladdingssporen aan de onderzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 
YR 8/10). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

centrale sector: niet-systematisch onderzoek (onbekende herkomst)

De voorwerpen zijn afkomstig van één van de vindplaatsen uit de centrale sector die tussen 1962 en 1974 in Velzeke op 
niet-systematische wijze werden onderzocht.

Context 247: onbekend

Cat. nr. 72. Thema: Venus. Bewaringstoestand: rechterheup en keerzijde van de dij. Samengesteld uit twee
fragmenten. Hoogte: 5 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: VEL 14. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 
1978, 122 nr. 27 .

Cat. nr. 54. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde 
met de linkerhelft van onder de borst tot onder de linkerduim. Hoogte: 3,55 cm. Bewaarplaats: Zottegem
PAMZOV. Inventarisnummer: VEL 9. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne 
naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 20 Pl. XI,10.
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Cat. nr. 32. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de romp. 
Rechterarm en linkeronderarm ontbreken. Hoogte: 5,4 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, 
Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 18. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978, 122 nr. 23, Pl. XI,13.

Cat. nr. 239. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: zetelfragment met verticaal vlechtwerk. 
Hoogte: 2,15 cm. Breedte: 2,8 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: VEL 5. 
Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 12.

Cat. nr. 1138. Thema: onbekend. Lengte Maximaal: 2,7 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, 
Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 22. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Rogge 1978, 122 nr. 33: geïnterpreteerd als een stukje van een 
dierenpoot, mogelijk de klauw van een leeuw (niet afgebeeld)..

Cat. nr. 733. Malgevormd unguentarium. Bewaringstoestand: voorste deel van de onderzijde van de 
linkerhelft met de volledige overgang naar een voetstuk. Breedte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Zottegem 
PAMZOV. Productietechniek: Het voetstuk is apart gevormd en was oorspronkelijk gesloten. Fijne naad.
Een groot rond luchtgat van 5 mm werd geboord door het apart aangezette voetstuk tot in de holle ruimte 
van de buik. Sporen van het gladden met de vingers zijn zichtbaar op de overgang van het voetstuk en het
dier. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Rogge 1978, nr. 32 fig. 17.

centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1962, Jamée (B 1423)

Soort vindplaats: ten noordenoosten van het westelijk heiligdom.

In 1962 werd door de heer W. Jamée een kuil opgegraven op perceel B 1423, gelegen ten noorden van het westelijk 
heiligdom. De vondst van terracottastatuetten, maar ook de aanwezigheid van een cultusvaas brengen de vondst in verband
met de cultus.

Context 231: Opgraving Jamée 1962, kuil

De kuil werd door de heer W. Jamée opgegraven van 27 tot 29 januari 1962 (Brief W. Jamée 19 januari 1994). De
diepte reikte plaatselijk tot meer dan twee meter onder het maaivlak. Gans onderaan bevonden zich fragmenten van 
terracottabeeldjes. Eveneens onderaan werden fragmenten gevonden van een cultusvaas met daarop in reliëf de kop van
een ram (Rogge 1978, 117-118 fig. 71,1 en pl. VIII,4). Goed bewaarde geverniste bekers met barbotine en een 
mortariumrand werden gevonden in de onmiddellijke nabijheid. De mortariumrand met de stempel “IVLL.OF” is van 
een algemeen type uit de Flavische periode en de tweede eeuw (Rogge 1978, 102-3 fig. 61,26; mondelinge info. A. 
Vanderhoeven). De context werd door de heer Jamée gedateerd in de tweede en begin derde eeuw. De kuil kreeg van de
opgraver de naam “bokkengroeve” omwille van de vaas met de ramskop. Alle archaeologica uit de kuil werden daarom
getekend met de nummers Bo/1, Bo/2 etc. De cultusvaas met de ram is vergelijkbaar met een reliëfvaas uit
Sains-du-Nord uit de derde eeuw n.C. (Cattelain en Sterckx 1997, 46: deze vaas draagt de symbolen van Mercurius en
Teutates (haan, ram en slang met ramskop)). Het graven van de kuil kan daarom in de derde eeuw worden gedateerd.

Soort context: kuil. Datering: (?)150/200-275 n.C.

Interpretatie: De fragmenten van de nutrices in de kuil duiden op een datering in de tweede helft van de tweede eeuw of
later.

Cat. nr. 1137. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragmentje van de 
onderbenen en het kleed. Breedte: 3,5 cm. Lengte Maximaal: 4 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. 
Jamée, Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 26. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Rogge 1978, 122 nr. 29: geïnterpreteerd als gedeelte van de keerzijde met het linkerdijbeen 
en het neerhangend gewaad.

Cat. nr. 243. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: voorzijde van de basis met twee voeten en de 
aanzet van het vlechtwerk van de rechterzijleuning. Breedte: 5,25 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W.
Jamée, Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 23. Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: 
licht grijs tot licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/2,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
mat. Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 10.
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Cat. nr. 108. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: fragment met mogelijk een haarlok. Hoogte: 2,5 cm. 
Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 25. Productieregio: 
Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978, 122 nr. 28 .

centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1966, Jamée, De Smet, Crombé en Rogge (B 1437)

Soort vindplaats: puinlaag met voorwerpen uit 2de en 3de eeuw met middeleeuwse verstoringen; munschat. Datering: 
100-275 n.C.

De vondsten werden in 1966 op een niet-systematische manier verzameld door de heren W. Jamée, F. De Smet, G. Crombé
en M. Rogge. Volgens de heer Jamée situeerde zich op deze plaats een vernielingszone met af en toe brandsporen, stukken 
muurplaaster met soms beschildering, mortel, glas, stenen, pannen en stukken vloerbeton (Brief W. Jamée 19 januari 1994).
Hier werden twee fragmenten gevonden van een gezichtsvaas (Rogge 1978, 117 en pl. VIII,1a-b) en verder ook versierde en
onversierde terra sigillata. Naast de terracottafragmenten nrs. 86, 229, 238, 241 en 242 vermeldt de heer Jamée een vondst
door M. Rogge op 27 juli 1966 van een vierhoekige standplaat met een deel van de poten van een paard. Dit fragment werd
niet teruggevonden. De puinlaag was egaal van dikte met plaatselijk een verdieping (info. L. Van Durme). Zij dateert
hoofdzakelijk uit de tweede en derde eeuw en is sterk verstoord en vermengd met middeleeuwse keramiek. De vele
middeleeuwse verstoringen in deze zone zouden te wijten zijn aan de aanwezigheid van een molen tot 1580. Later werd deze
verplaatst naar de plaats Molenhoek. De aanwezigheid van de gezichtsvaas en de statuetten, roepen de vraag op naar de
relatie met het westelijk fanum dat zich ten zuidoosten van de vindplaats bevond. Mogelijk verplaatsten de activiteiten van 
het heiligdom zich op het einde van de tweede eeuw van de zone ten westen van het heiligdom naar de zone ten
noordwesten. Een andere hypothese is dat het puin in de derde eeuw, na de vernieling van het heiligdom, op dit terrein is 
terecht gekomen.
Volgens de heer Jamée zou de muntschat gevonden te Oombergen afkomstig zijn uit afgegraven grond van dit perceel (Brief
W. Jamée 19 januari 1994). Deze schat van 235 antoniniani en 1 denarius werd door J. Lallemand beschreven als Velzeke 1
(Rogge en Beeckmans 1994, 75 (J. Lallemand)). De oudste munten zijn van het jaar 215, de jongste van 259/60. Omwille 
van het groot aantal munten uit de periode kort voor de begraving wordt de vondst aanzien als een omloopschat, onttrokken
aan de circulatie op het moment van zijn samenstelling. Zijn begraving rond 260 n.C. kan in verband worden gebracht met
de Germaanse invallen.

Context 222: puinlaag, mogelijk verbonden met het westelijk heiligdom

Serie 106. Datering met iconografie: 170/180-220/250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Autun: epigrafie 
(coroplast) 3294 (106).

Cat. nr. 86 (106). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van het 
hoofd tot aan de heup. Hoogte: 6,3 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: Crombé . 
Vondstspecificatie: puinlaag B 1437 (zie dagboek Crombé: afvalkuil ?). Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Alleen het achterhoofd vertoont een diepe holte. De rest van de 
binnenruimte is eerder vlak. Ovaal luchtgat van 6 mm op 3 mm, achter de linkerelleboog. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Homogeen. Hardheid: hard (Mohs 5). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 21, Pl. XI, 11.

Cat. nr. 229. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: bovenste helft van de rugleuning met 
horizontaal vlechtwerk. Sporen van verbranding. Hoogte: 5,1 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. 
Jamée, Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 17. De zijkant is gladgestreken. Productieregio: 
Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: grijs (Munsell N 5/0). Grijs gereduceerd, plaatselijk bijna zwart door
secundaire verbranding. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Rogge 
1978,120 nr. 2, Pl. X, 2.

Cat. nr. 238. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: linkerknie. Hoogte: 2,5 cm. Bewaarplaats: 
Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: VEL 21. Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: 
witgeel. Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 16.

Cat. nr. 241. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: zetelfragment met verticaal vlechtwerk. 
Hoogte: 2,9 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 20. 
Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978, 121
nr. 11.
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Cat. nr. 242. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: fragment van een basis en een zetel met 
verticaal vlechtwerk. Hoogte: 3,2 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, Oudenaarde. 
Inventarisnummer: VEL 19. Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: wit. Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 13.

centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1966, Van Durme (C 928: huidig perceel C 927 g)

In 1966 werd door de heer Van Durme een kuil opgegraven op perceel C 928, gelegen ten westen van het westelijk 
heiligdom en in de as ervan. Een bijna volledige terra sigillata kom Drag. 37 uit Rheinzabern, dateert het graven van de kuil 
in de derde eeuw.
De vondst in 1971 van de muntschat Velzeke 2 wordt eveneens gesitueerd op dit perceel (Rogge en Beeckmans 1994, 
76-78(J. Lallemand): gevonden door L. Van Durme op perceel C 928d). In een glazen fles, gevonden op een diepte van
ongeveer 70 cm, bevonden zich niet minder dan 1077 munten van Hadrianus tot Postumus. Het zou gaan om de spaargelden
van één of twee generaties, waarvan de recentste munten geslagen werden in 264/265. Volgens Lallemand selecteerden de 
spaarders duidelijk munten van een goed gehalte. Op het ogenblik van de begraving werden nog enkele omloopmunten
toegevoegd. Deze bevonden zich op de bodem van de vaas (Rogge en Beeckmans 1994, 76-78). Volgens de getuigenis van
W. Jamée zou deze muntschat in 1971 gevonden zijn op het terrein van de oostelijke tempel op perceel C 337 in de 
oostelijke sector van de vicus (Brief W. Jamée 19 januari 1994).

Context 232: Opgraving Van Durme 1966, kuil

De kuil bevond zich op het huidige perceel C 927 g op 15 m van de noordelijke perceelgrens en op 10,5 m van de
westelijke perceelgrens. De door L. Van Durme in augustus 1966 uitgegraven oppervlakte is een vierkant vlak met een
zijde van vier meter en met een uitstulping van ongeveer 1,5 m in het midden van de westzijde (Alle gegevens
betreffende deze structuur en zijn inhoud werden geput uit het onuitgegeven archeologisch dagboek uit 1961 van L. 
Van Durme en verdere mondelinge informatie, die ons door de heer Van Durme welwillend werd ter beschikking 
gesteld). De bodem van de kuil verliep niet egaal. De diepte reikte tot 1,7 m en aan de randen ongeveer 70 cm (hier
moet worden verstaan, de randen van de opgravingsput). Vooral aan de randen waren grijze lenzen zichtbaar die 
houtskool bevatten. In het midden bevatte de vulling geen houtskool. Onder de akkerlaag, tekenden zich 
achtereenvolgens 5 lagen af. Onder een eerste geelbruine laag, bevond zich een tweede zwarte laag die 2 munten
bevatte, waarvan één van Trajanus. De derde laag bevatte pannen, natuursteen en scherven. Daaronder tekende zich een
vierde dunne zwarte band af, die eveneens scherven bevatte. Een vijfde grijze laag bevatte een fibula en weinig 
scherven. Alle hierna opgesomde voorwerpen komen uit lagen 3 en 4: een bijna volledige terra sigillata kom Drag. 37
uit Rheinzabern (Rogge 1976, 176-177 nr. V190 en fig. 91; Karnitsch 1955, 171, 178-179: late groep uit de derde
eeuw), een bodemfragment van Drag. 32 met de stempel IMPETRATVS uit Rheinzabern (Rogge 1976, 89 fig. 54 nr.
59, 92 nr. S 59; Oswald Stamps, 144-145: Late Antonine), stukken van een planetenvaas met een baardig gelaat (Rogge
1978, 117 a3, Pl. VIII,3: vergeleken met Jupiter), een ijzeren mes (archeologisch dagboek L. Van Durme: “kleine 
ijzeren spade”), twee fragmenten van maalstenen (archeologisch dagboek L. Van Durme: “twee stukken van 
molensteentjes), een ringsteen (archeologisch dagboek L. Van Durme: “naast of onder de statuette”), een grote pot met
ringen, fragmenten van een “vruchtbaarheidscultus-urn” en terracottastatuette cat. nr. 232, zonder hoofd.
In de daaropvolgende jaren werd de kuil verder uitgegraven door Van Durme. Het hoofd nr. 1128 werd later gevonden
op ongeveer twee meter afstand van de vindplaats van het lichaam. De breukvlakken sluiten niet aan en het is niet zeker
dat beide fragmenten bij elkaar horen, hoewel zij bij de restauratie aan elkaar werden gezet. Statuette nr. 372 werd 
volgens Van Durme gevonden “in een kuil aansluitend op de hiervoor besproken kuil”. Van Durme vermeldt hierbij dat
het waarschijnlijk om dezelfde kuil gaat maar dat de bodem niet egaal verliep. Het fragment nr. 53 werd op 20 juli 1970
gevonden in dezelfde kuil samen met een bodem van een Drag. 33 met de stempel MARITVM van Maritumus van
Lezoux (Rogge 1976, 93 fig. 55 nr. 80, 95 nr. S 80; Oswald Stamps, 188 “Hadrianus-Antonine”). De kuilvulling werd
nooit volledig uitgegraven.
Het onregelmatig verloop van de bodem en de geringe diepte van de kuil aan de randen, laten niet toe de structuur te
interpreteren als een kelder. Op basis van de kom Drag. 37, wordt het graven van de kuil met zekerheid gesitueerd in de
derde eeuw. Hij dateert bijgevolg uit de tweede bezettingsfase van de vindplaats.

Soort context: grote kuil met andere cultusvoorwerpen. Datering: 180/200-275 n.C.

Serie 337. Datering met iconografie: 180-200/250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ 
Lary: petrografische analyse 235 (337); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3842 (337).

Cat. nr. 232 (337). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: de aanzet van de hals en het achterhoofd ontbreken. Gipsrestauratie tussen hoofd en 
borst. Het is typologisch niet uitgesloten dat het hoofd nr. 1128 tot dit beeldje behoort. Het oppervlak is 
grijs gereduceerd ter hoogte van de kindjes. De bewaarde hoogte van het lichaam bedraagt 10,8 cm. 
Hoogte: 15,1 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: VEL 11. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Fijne 
naad. Een klein luchtgat van 2 mm bevindt zich in het midden van de linkerzijleuning, vlak naast de naad,
in de voorste helft. Het oppervlak van de afdekplaat vertoont een licht reliëf van parallelle vezels, dat de 
afdruk is van het oppervlak waarop het plaatje werd gevormd. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs tot licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/2,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, 
mat. Bibliografie: Rogge 1978,120 nr. 1, Pl. X, 1 a-b: foto van lichaam en hoofd na restauratie; Lamarcq 
en Rogge 1996, 170 fig. 4.
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Serie 338. Datering met iconografie: 180-200/250 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 1128 (338). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. De dot boven op het hoofd is afgebroken. Hoogte: 4,5 cm. 
Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: Vel 12. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Een markante moulagefout kenmerkt het hoofd. Een verticale lijn loopt dwars over
voorhoofd, neus, en lippen tot aan de kin. Fijne naad. De hals is bijna massief, het hoofd is diep ingedrukt. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978, 122 nr. 1, Pl. X,1a-b: foto van hoofd en lichaam na 
restauratie; Lamarcq en Rogge 1996, 170 fig. 4.

Serie 662. Datering met iconografie: 180/200-220/275 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 372 (662). Thema: buste met kapmantel (cucullus). Type: oude man met de kap op het hoofd. 
Bewaringstoestand: borst met de aanzet tot de rechterarm. Hoogte: 5,75 cm. Bewaarplaats: Zottegem 
PAMZOV. Inventarisnummer: VEL 16. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en
keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Open rug versterkt met een middenrib. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Homogeen. Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978,122 nr. 30, Pl. XI,15.

Cat. nr. 53. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde 
met buik en onderbuik. Hoogte: 3,3 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: VEL 13
- TC 001. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Afzonderlijke holtes ter
hoogte van de buik en de borst. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: wit. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978, 122 nr. 25.

centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C 908)

Soort vindplaats: archeologische laag bij tempel. Datering: 100-200 n.C.

Het perceel werd in het begin van 1968 op niet-systematische wijze onderzocht door W. Jamée en L. Van Durme. In die 
periode werd perceel C 908 doorsneden door de Doolbosweg. De graafwerken situeerden zich in de noordelijk helft van het
perceel, ten oosten van de toenmalige Doolbosweg (Brief W. Jamée 19 januari 1994: Jamée stelt uitdrukkelijk dat het gaat
om perceel C 908, ten oosten van de toenmalige Doolbosweg; Kaart van Popp en huidige kadasterkaart: Bij een latere 
herinrichting van de Doolbosweg, werd de loop van de weg verlegd naar de scheidingslijn van de percelen C 908 en C 905.
De vindplaats ligt dus op dit ogenblik ten westen van de Doolbosweg en mag niet verward worden met de latere vondsten op
perceel C 905 door M. Rogge, die in de huidige aanleg onmiddellijk ten oosten van de Doolbosweg liggen). Zij groeven
ieder voor eigen rekening in totaal ongeveer 10 of meer kuilen, allen dicht bij elkaar, waaruit regelmatig fragmenten van 
terracotta beeldjes te voorschijn kwamen. Door de heer van Durme werden de nrs. 92, 33, 60, 248, 249, 250 en 252
gevonden, door de heer Jamée de nrs. 6, 48, 104, 245, 237, 240, 251 en 732 (info L. Van Durme en J. Jamée). De 
archeologische laag die zich op 40 tot 60 cm diepte bevond, bevatte naast de terracottafragmenten enkel gewoon aardewerk 
uit de tweede eeuw, maar geen terra sigillata of terra nigra, wat een meer nauwkeurige datering bemoeilijkt (Brief W. Jamée
19 januari 1994). Het is zeer waarschijnlijk dat zich in deze zone, afgezien van de archeologische laag, ook depots bevonden,
die door het aanwenden van kleine zoekputten niet werden herkend. Zo vond L. Van Durme in één van de zoekputten een
kleine muntschat, gekend als Velzeke 3 (J. Lallemand in Rogge en Beeckmans 1994, 78: Zes sestertii, één as en een fibula,
gevonden op eenzelfde diepte en verspreid over een oppervlakte van 50 cm2; Brief W. Jamée 19 januari 1994: Opgegraven
in aanwezigheid van Jamée die op dat ogenblik in een andere opgravingsput in de onmiddellijke nabijheid groef. Volgens 
Jamée ging het om 20 à 30 sestertii). De zes door J. Van Heesch gedetermineerde exemplaren stammen uit de 
regeringsperiode van Trajanus en Hadrianus. De jongste munt dateert uit de jaren 119-120/121.
De tweede-eeuwse archeologische laag zoals ze door Jamée werd beschreven is te verbinden met de tweede-eeuwse 
occupatielaag die door M. Rogge in 1973 werd aangesneden bij de tempel op het aanpalend perceel C 905 r. Zij kan worden
geïnterpreteerd als de westelijk voortzetting ervan. De datering in de tweede eeuw, de overvloedige aanwezigheid van
statuetten en het muntdepot rechtvaardigen deze stelling.

Context 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom

Datering: 100-200 n.C.

Serie 26. Datering met iconografie: 100/150-170 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Yzeure Saint-Bonnet: statuette 
3004 (26), 3005 (26), 3006 (26), 3007 (26) en 5026 (26); petrografische analyse 89 (26), 90 (26), 91 (26), 92 (26), 97 (26), 104
(26), 5026 (26) en 1158 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3003 (26); Toulon-sur-Allier Champ Lary: 
statuette 3001 (26).

Cat. nr. 92 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: linkerhand met een deel
van het kleed, het been en de arm. Hoogte: 5,5 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, 
Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 30. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 18, Pl. X,8; Schauerte 1985, 141-142 Nr. 93.

Cat. nr. 104 (26). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: achterzijde van het 
linkerbovenbeen en de bovenzijde van het kleed. Hoogte: 4,15 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. 
Inventarisnummer: VEL 2. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat. Bibliografie: Rogge 1978, 122 nr. 26 .
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Serie 36. Datering met iconografie: 100-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary
of La Forêt: statuette 3032 (36), maldeel en epigrafie (coroplast) 3028 (36), 3029 (36), 3031 (36) en 3034 (36); 
Toulon-sur-Allier Champ Lary: petrografische analyse 5049 (36); Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: 
petrografische analyse 33 (36)..

Cat. nr. 33 (36). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bewaard van de hals tot
aan de benen. De rechterarm ontbreekt. Hoogte: 7,2 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, 
Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 28. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Gegraveerde navel. Gegraveerde lijn in de onderbuik. Fijne naad. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 19, Pl. XI, 9; Schauerte 1985, 149-150 Nr. 128: beschreven in een serie
met o.a. cat. nr. 1 en 9, waarmee het door de totaal verschillende lichaamsverhoudingen geen 
verwantschap vertoont..

Serie 45. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ Lary: 
petrografische analyse 14 (45); Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 758 (45).

Cat. nr. 6 (45). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: bovenste helft van de 
keerzijde, samengesteld uit twee fragmenten. Hoogte: 7,3 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. 
Inventarisnummer: VEL 1. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. 
Binnenholte aangedrukt in het hoofd en in de borst. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs tot 
licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/2,5). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 
1978, 121 nr. 22, Pl. XI 12.

Serie 42. Datering met iconografie: 100-150 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Vichy: maldeel en epigrafie 
(coroplast) 3051 (42); Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 60 (42).

Cat. nr. 60 (42). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Hoogte: 5,4 cm. Bewaarplaats: 
privéverzameling W. Jamée, Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 29. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Rogge 1978, 122 nr. 24, Pl. XI,14 .

Serie 323. Datering met iconografie: 100/117-170/180 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Champ
Lary: maldeel 3806 (323), petrografische analyse 237 (323), 248 (323) en 250 (323).

Cat. nr. 237 (323). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: twee aan elkaar passende fragmenten van de rechterschouder en de rechterarm en een
stuk van de voorzijde van de zetel. Hoogte: 5,7 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. 
Inventarisnummer: VEL 7/VEL 4. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Homogeen. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978,120-121 nr. 3, Pl. X, 3 en nr.
17: twee fragmenten als aparte beeldjes beschreven.

Cat. nr. 240 (323). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: fragment van een zetel met verticaal vlechtwerk. Hoogte: 2,2 cm. Bewaarplaats: 
Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: VEL 6. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: homogeen 
beige. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 15.

Cat. nr. 245 (323). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: zetelfragment van de rechterzijleuning en -basis. Breedte: 6,7 cm. Bewaarplaats: 
Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: VEL 3. Sporen van het aanstrijken van de afdekplaat voor de 
bodem zijn nog zichtbaar. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 14.

Cat. nr. 248 (323). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: fragment van de achterzijde van de hals en de linkerbovenzijde van de zetel. 
Samengesteld uit 2 fragmenten. Hoogte: 5,9 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, Oudenaarde. 
Inventarisnummer: VEL 32. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat. Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 6, pl. X, 5.

Cat. nr. 249 (323). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: gelaat en linkeroor. Hoogte: 3,25 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, 
Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 27. Dikwandig: zie fragmenten 248-252. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978, 121 
nr. 8, pl. X, 7.
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Cat. nr. 250 (323). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: fragment van de linkerknie, het kind in de linkerhand en de linkeronderarm. Hoogte: 
4,8 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 33. Dikwandig:
zie fragmenten 248-252. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 5, pl. X, 4.

Cat. nr. 251 (323). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: fragment van zetel met verticaal vlechtwerk. Hoogte: 3,5 cm. Bewaarplaats: 
privéverzameling W. Jamée, Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 24. Dikwandig: zie fragmenten 
248-252. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs
2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 9.

Cat. nr. 252 (323). Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: fragment van de voorste helft van de rechterzijleuning en basis. Hoogte: 4,85 cm. 
Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 31. Productietechniek: 
zie 246. Dikwandig: zie fragmenten 248-252. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell
10 YR 8/2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 7, pl. X, 6.

Cat. nr. 732. Thema: onbekend. Bewaringstoestand: deel van een vacht of vrucht. Lengte Maximaal: 3,5 
cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: VEL 8. Productieregio: Onbekend. Kleur: 
licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2), plaatslijk roder. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: licht 
schurend. Bibliografie: Rogge 1978, 122 nr. 34 (zonder foto).

Cat. nr. 48. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: armfragment, mogelijk een deel van de 
omhooggeplooide rechterarm van Venus. Hoogte: 2,2 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. 
Inventarisnummer: VEL 10. Productieregio: Onbekend. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1974, Rogge (C 907)

In 1974 werd door M. Rogge een kuil opgegraven op perceel C 907, gelegen ten zuiden van het westelijk heiligdom. Het
graven van de kuil situeert zich omstreeks 175 n.C. of erna. Op hetzelfde perceel werden vele fragmenten gevonden van 
zogenaamd technisch vaatwerk, zonder dat de aanwezigheid van metaalslakken werd vastgesteld (Schuerman 1997, 195).

Context 233: Opgraving Rogge 1974, kuil

Centraal langs de zuidoostrand van perceel C 907 werd in 1974 door M. Rogge een kuil opgegraven met een rijke 
vulling. Daarin bevond zich een fragment van een nutrix in terracotta nr. 820. Voor de datering komt een denarius van
Antoninus Pius (138-161) in aanmerking en een grote hoeveelheid terra sigillata uit het derde kwart van de tweede 
eeuw (info. M. Rogge).

Datering: 150-175 n.C.

Cat. nr. 820. Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde met de rechterzijleuning en -basis. Hoogte: 9 cm. 
Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: V74 C907 upIII K14d. Productietechniek: de 
scherpe voorste verticale groef van de zijleuning duidt op een herwerking van de mal. Regelmatige 
binnenholte. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs tot licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/2,5). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

centrale sector: westelijk heiligdom C 903 k en C 904 (VDC)

Soort vindplaats: Romeinse weg; pre-Claudische tot post-Flavische woonzone met houtbouw en greppels; ritueel 
kuilencomplex van midden tweede eeuw tot derde kwart derde eeuw, Mercurius, Mars, Jupiter, terracottabeeldjes. Datering: 
0-100/(?) en  (?)/150-275 n.C.

Een belangrijke fase van het onderzoek van de tempelzone greep plaats tussen 1993 en 1996 met de systematische opgraving
van de percelen C 903 k en C 904 (Braeckman et al. 1997, 200-207). Bij deze gelegenheid kon de wegbedding van de
Romeinse weg over een afstand van 26 meter worden gevolgd in noordoostelijke richting (Braeckman et al. 1997, 200-201).
Ten noorden van de Romeinse weg was het terrein ingedeeld door een reeks greppels, haaks op de weg georiënteerd. Verder
vond men de sterk verstoorde sporen van meerdere houtbouwstructuren en kuilen. De oudste kuilen gingen terug tot de 
pre-Claudische periode, maar de meeste van de sporen waren Flavisch en jonger. Het greppelsysteem dateert uit het midden
en de tweede helft van de eerste eeuw n.C. (Braeckman et al. 1997, 203). De houtbouwsporen waren sterk verstoord door een
enorme vergraving parallel met de weg, die voorwerpen bevatte van de tweede helft van de tweede eeuw tot het derde kwart
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van de derde eeuw. De langwerpige kuil strekte uit over de ganse lengte van het opgravingsterrein. De oostelijke en
westelijke uiteinden vielen buiten het opgravingsvlak (Braeckman et al. 1997, 202 fig. 3: grondplan: volgens de schaal van
de tekening bedraagt de lengte van de kuil bijna 90 meter). Het verloop van de vergraving was onregelmatig en zeer 
complex. Plaatselijk reikte de diepte tot meer dan twee meter onder het huidige loopvlak. Inspoelingslagen, waarin opnieuw
kuilen werden uitgegraven, toonden aan dat de vergraving langzaam is gegroeid (Braeckman et al. 1997, 201). Op de bodem
van de vergraving bevonden zich drie intacte maalstenen (Braeckman et al. 1997, 204, 206 fig. 8). Ten noorden van de
vergraving bevond zich een reeks kuilen die intacte potten bevatten, fragmenten van planeetvazen, een bronzen 
Mercuriusbeeldje en een bronzen sokkel (Braeckman et al. 1997, 203: vermeldt ook “elementen van pijpaarden beeldjes”, 
maar deze bevonden zich in een kuil ten zuiden van de vergraving: spoor 145a). Eén van deze kuilen bevatte twee
fragmenten van een stenen beeldje (Braeckman et al. 1997, 204 fig. 5), vijf afgesleten bronsmunten en een fragment van een
ijzeren dolk (Braeckman et al. 1997, 204 fig. 6). Opvallend is een aantal militaria dat gevonden werd, waaronder een bronzen
umbo (Braeckman et al. 1997, 205 fig. 7 nrs. 3 en 4)), twee ijzeren pila (Braeckman et al. 1997, 205 fig. 7 nrs. 1 en 2) en 
resten van spijkersandalen. Een zegelring met de afbeelding van Mars en een fibula met opschrift IOVIS en met de
afbeelding van Jupiter te paard met een zonnewiel (Lamarcq en Rogge 1996, 90-1, fig. 12), zijn een directe verwijzing naar 
de cultussfeer. Terracottabeeldjes werden gevonden in de bovenste fase van de grote vergraving (spoor 610), in diepere 
kuilen onder de bovenste fase van de vergraving (spoor 748 b en spoor 1140) en in een kuil ten zuiden van de grote
vergraving (spoor 145a). Van de talrijke opgegraven munten zijn de jongste van Postumus (260-269 n.C.) (Braeckman et al.
1997, 205-206).
De complexiteit van de kuilstructuren en de uitzonderlijke en intacte voorwerpen waarvan er velen verwijzen naar de cultus,
brengen de structuren ondubbelzinnig in verband met de tempel die op het westelijk belendend perceel C 905 werd
opgegraven. De bewoningsfase die de rituele kuilen voorafging reikt van de pre-Flavische tot de post-Flavische periode.

Context 227: Perceel C 903 k, sleuf VII, grote vergraving, spoor 610 (1995)

In de grote vergraving bij het westelijk fanum werden verschillende fragmenten van statuetten gevonden in de bovenste
fase (opgravingsdagboek PAMZOV; info. G. De Mulder). Zij werden allen gevonden in 1995 in sleuf VII. Op het
bovenste niveau toonde de vergraving zich als één homogene structuur: spoor 610. Dit spoor werd omschreven in het
opgravingsdagboek als een “Zwart humeus pakket met veel bouwpuin, o.a. dakpanfragmenten, brokken veldsteen,
Balegemse steen, Doornikse kalksteen, talrijke brokken verbrand leem en houtskoolbrokjes. Sommige fragmenten van
bouwpuin vertonen brandsporen. De archaeologica zijn derde-eeuws”. Het gaat om de humeuze bovenste fase van de
vergraving, waarin op deze hoogte geen diversificatie zichtbaar was. De voorwerpen die in deze fase werden gevonden
dragen het nummer 610. Zo werd buste cat. nr. 1164 gevonden in het noordelijk deel van spoor 610. Omwille van de
uitgestrektheid en de homogeniteit van het spoor werden alleen de meest betekenisvolle vondsten en de metalen
voorwerpen, voorzien van een eigen nummer dat toeliet om ze individueel te situeren op het grondplan. Zo draagt 
nutrix cat. nr. 1162 het opgravingsnummer 728, gesitueerd op grondplan 3 aan de noordwestzijde van de vergraving, op
1,5 m van de westkant van de sleuf en 17 m van de zuidkant. Het grondplan werd ingetekend op een diepte van -0,42 
cm ten opzicht van het nulpunt. De statuette werd gevonden op 29/8/95 in spoor 610. Het dagboek vermeldt die dag “In
zone 610 beginnen zich grote complexen van kuilen af te tekenen. Vooral aan het westprofiel is een grote concentratie
van aardewerk”. De geleidelijke diversificatie van spoor 610 leidde tot afzonderlijke benamingen voor de verschillende
concentraties. Zo werd op een diepte van - 48 cm, spoor 748 onderscheiden. Het dagboek omschrijft het spoor als een 
“Donkere bruingrijze tot bruinzwarte humeuze zone met dakpanfragmenten, brokken veldsteen en Balegemse
kalkzandsteen, keitjes, veel houtskoolbrokjes, verscheidene verbrande leembrokjes, ijzerfragmenten en talrijke 
scherven”. De samenstelling van het spoor verschilt dus niet van het bovenliggend spoor 610. Het nutrixfragment cat. 
nr. 1163 bevond zich tussen de scherven van spoor 748. De coördinaten liggen op 10 m van het westprofiel en 16 m van
het zuidprofiel. Pas op grotere diepte ontwikkelt zich spoor 748 tot een aparte context (zie context 748 b).
Omwille van de gelijkenis tussen spoor 610 en de vulling van spoor 748, lijkt het of de onderliggende kuilen nog 
gedeeltelijk open lagen, of slechts gedeeltelijk gevuld waren op het ogenblik van het storten van de bovenste humeuze 
fase in de derde eeuw.
Algemeen vertoonden de kuilwanden geen brandsporen. Slecht bewaard beendermateriaal werd aangetroffen op alle
niveaus.

Soort context: grote vergraving. Datering: 100/150-275 n.C.

Cat. nr. 1162. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: bovenkant van de achterzijde van de zetel met
de schouders en de aanzet van de nek. Breedte: 5,5 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. 
Inventarisnummer: VDC 95/VII/728-3. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Productieregio: Centraal-Gallië (iconografie). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 1163. Thema: vrouw met kind. Bewaringstoestand: linkerzijde van de voorste helft waarop de 
onderzijde van de zijleurning en de basis zichtbaar zijn. De naad is bewaard over de ganse hoogte. Van het
standvlak is een kein fragment bewaard aansluitend op de naad. De linkeronderhoek is vooraan 
afgebroken. Hoogte: 5,7 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: VDC 95/VII/748. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Een rond luchtgat met een diameter van 4,5 
cm, bevindt zich in de voorste helft van de zijleuning. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.
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Cat. nr. 1164. Thema: buste. Bewaringstoestand: fragment van de basis in de overgang naar de buste. De 
linkerzijkant van de basis bleef over de hele hoogte bewaard tot op het standvlak. De afmetingen werden 
genomen met het fragment in de juiste oriëntatie. Hoogte: 3,35 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. 
Inventarisnummer: VDC 95/VII/610-3 N-zone. Productietechniek: Apart gevormd conisch voetstuk. 
Buste met open rug versterkt met een middenrib. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1). Dofbruine beschildering. De onderrand is rondomrond beschilderd met een dof gelig
bruine verf (Munsell 10 YR 5/3). De bruine band is 5 mm hoog en bleef bewaard over een lengte van 2,3 
cm. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Context 228: Perceel C 903 k, sleuf VII, grote vergraving, spoor 748 b (1996)

Onder de bovenste fase van de grote vergraving, verdiepte spoor 748 zich tot een aparte kuil, spoor 748 b
(opgravingsdagboek PAMZOV; info. G. De Mulder). Op een diepte van ca. -101 cm, werd voetstuk nr. 1165 gevonden.
Deze diepte komt op deze plaats overeen met het diepste niveau van het spoor.

Soort context: kuil onder grote kuil. Datering: 100/150-275 n.C.

Serie 956. Datering met iconografie: 100-200 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette 4974 (956) en 4975 (956).

Cat. nr. 1165 (956). Thema: Jupiter-Taranis. Type: staand met wiel en geknielde vrouw. 
Bewaringstoestand: volledig bewaard voetstuk met de aanzet van de voeten van de staande figuur. 
Breedte: 5,5 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: VDC 96/VII/748 b-9. Apart 
gevormd vierhoekig voetstuk: afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en met geprofileerde 
onderrand. Gesloten sokkel, met apart opgeplaatste figuur. De sokkel werd in één stuk gevormd in een 
mal. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Aan alle zijden 
bevinden zich op het oppervlak sporen van een glazuurachtige blinkende engobe. Vermits deze ook aan de
binnenzijde voorkomt, is de laag vermoedelijk tot stand gekomen door onderdompeling. Waar de laag het
best bewaard is aan de keerzijde en de rechterzijkant is de kleur 10 YR 6,5/8. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, blinkend.

Context 229: Perceel C 903 k, sleuf X, grote vergraving, spoor 1140 (1996)

Spoor 1140 is een kuil die zich onder de bovenste fase van de vergraving bevond (opgravingsdagboek PAMZOV; info.
G. De Mulder). De kuil is laagsgewijs gevuld. In de vulling werd het paard nr. 1161 gevonden, naast aardewerk en een
bronsmunt van Trajanus (97-117). De laag waaruit de statuette stamt werd niet genoteerd. Op basis van de scherven van
zwart gevernist aardewerk met metaalglans wordt de inhoud van de kuil gedateerd na het midden van de tweede eeuw.

Soort context: kuil onder de grote vergraving. Datering: 100/150-275 n.C.

Serie 738. Datering met iconografie: 100/150-220/275 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Asse/Harelbeke: 
petrografische analyse 543 (738), 868 (738) en 1161 (738).

Cat. nr. 1161 (738). Thema: paard. Type: naakt. Bewaringstoestand: muil, oren, poten, staart en voetplaat
ontbreken. Lengte bij horizontale buikzijde: 9,5 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. 
Inventarisnummer: VDC 96/10/1140 coupe. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Apart gevormde poten en staart. Ingesneden boven het voorhoofd. De platte onversierde staart is apart 
gemaakt. Op de manen bevindt zich een kleiprop, mogelijk voor de bevestiging van een juk, hoewel geen
duidelijk breukvlak zichtbaar is. Een luchtgat met een diameter van 3 mm bevindt zich aan de onderzijde 
in het midden op de naad. De randen van het luchtgat zijn ruw en onregelmatig. Op het oppervlak 
bevinden zich vele kleipropjes. Deze “vuiltjes” duiden op een slordige productietechniek. Zij zijn niet 
vergelijkbaar met de afgeronde kleiknobbeltjes van een gipsmal. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/3), plaatselijk licht grijs. Oppervlak overwegend licht geeloranje (Munsell 
10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Context 230: C 903 k, sleuf V, spoor 145a, kuil ten zuiden van grote vergraving (1994)

Spoor 145 werd omschreven als een “spoor met donkerbruine tot grijsbruine leem, steenbrokken, dakpannen, scherven
en houtskoolpikkels” (opgravingsdagboek PAMZOV; info. G. De Mulder). Het bevond zich op 13,4 tot 17,25 m van 
het zuidprofiel en 1,8 tot 0 m van het oostprofiel. Aanvankelijk werd het spoor gezien als één grote kuil, maar op 
grotere diepte splitste het zich op in spoor 145 a en 145 b. Kuil b heeft rechte wanden en een egale vulling met
onderaan een afvallaag. De diepte bedroeg -1,3 m. Waarschijnlijk gaat het om een oudere silo die samenhangt met de 
houtbouwfase van de nederzetting. Kuil b werd doorsneden door kuil a, die duidelijk jonger was en anders was 
samengesteld. Kuil a was laagsgewijs gevuld in een 10-tal lagen, waaronder 2 houtskoollenzen. Aan de noordzijde 
waren de wanden ingestort. De vulling was gelegen tussen -1,1 en -1,5 m. Vier terracottafragmenten van een staand 
leeuw of stier werden gevonden in de kuil. De laag of lagen waarin zij zich bevonden werden niet genoteerd.

Soort context: kuil ten zuiden van de grote vergraving. Datering: 100/150-275 n.C.

Cat. nr. 1160. Thema: zoogdier. Bewaringstoestand: vier fragmenten van de voetplaat, de rechterachterbil
en de staart van een staande leeuw of stier. De hoogte van het bilfragment: 4 cm, breedte 3,8 cm. 
Bewaarde breedte van het voetstuk: 5,6 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: VDC
94/V 145a. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart.
Geïntegreerd plaatvormig voetstuk: de gelaagdheid van de pasta klimt in de breuk van het voetstuk mee op
tot in de aanzet van de poten. Het brede aaneengesloten breukvlak van de poten duidt erop dat linker- en 
rechterpoten één massieve aaneengesloten plaat vormden. Op het oppervlak van het bilfragment zijn 
kleiknobbeltjes zichtbaar. Het vlak tussen de naar achter wijkende staart en de poten is gesloten. Op de 
naad zijn gladdingssporen zichtbaar ter hoogte van de staart. Op de overgang van de buik naar de 
rechterachterpoot werd een insnijding aangebracht. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs 
(Munsell 10 YR 8/1) tot bleek oranje (Munsell 5 YR 8/3). Oppervlak licht geeloranje (Munsell 10 YR 
8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

centrale sector: westelijk heiligdom C 905 r

Soort vindplaats: pre-Flavische bewoningslaag; heiligdom uit 2de en 3de eeuw met bijhorende “offerkuilen”. Datering: 
90/134-261/275 n.C.
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In 1972 verrichte M. Rogge onderzoek op perceel C 905 r. Hij tekende verschillende structuren op waaronder een tempel, 
een offergracht en offerkuilen. De tempel was van het Gallo-Romeins type met een vrijwel vierkante cella en een omgang
met houten pijlers. In een steenlaag, die de bestrating vormde rond de tempel, werd een munt gevonden van Hadrianus (info.
M. Rogge; determinatie J. Van Heesch: Rome 134/5-138 n.C.). Een “offerkuil” ten noorden van de tempel en een gracht 
gelegen bij de noordoosthoek van de tempel, bevatten een groot aantal munten en fragmenten van terracottabeeldjes (Rogge
et al. 1990, 61). Een andere “offerkuil” onmiddellijk naast de tempel ter hoogte van de zuidoosthoek, werd reeds eerder
opgegraven door W. Jamée. De zoekput werd bij de opgraving van M. Rogge aangetroffen in sleuf C 10/11. Uit deze kuil 
zijn drie imitaties van geverniste bekers afkomstig, waarvan twee van het type Niederbieber 33a (Rogge 1978, 75 fig. 45 nr.
32, 34 en 35).
Op de plaats van de tempel, op perceel C 905 r, bevond zich voorafgaand aan de tempelperiode, een pre-Flavische 
bewoningslaag. De tempel werd volgens M. Rogge aangelegd in de laat-Flavische tijd of in de tweede eeuw (info M.
Rogge). Recente opgravingen op de naburige percelen C 904 en 903, toonden aan dat de bewoningsfase vanaf de
pre-Claudische periode aanving en doorliep tot de post-Flavische periode. De grote vergraving die de sporen verstoorde en
die cultusvoorwerpen bevatte afkomstig van het heiligdom, dateren voornamelijk uit de tweede helft van de tweede eeuw. De
aanleg van de tempel en de reorganisatie van het omliggende terrein, zou daarom mogelijk rond het midden van de tweede
eeuw kunnen dateren. Dit is in overeenstemming met de muntvondst in de bestrating rond de tempel. Een munt in een kuil 
bij de noordoosthoek van de tempel bevatte een munt van Postumus uit 260/261 n.C. (zie context). Het heiligdom bleef dus
met zekerheid in gebruik tot die datum en vermoedelijk tot de Germaanse invallen rond 275 n.C.

Context 224: Perceel C 905 r, opgraving Rogge 1973, archeologische laag

Bij onderzoek door M. Rogge in 1972 op perceel C 905 r werden twee fragmenten van terracottabeeldjes aangetroffen 
in de archeologische laag rond de tempel. De paardenkop cat. nr. 822 draagt de tekst “V73 905 n bruingrijze laag supra
vroegste”. Het gaat hier volgens M. Rogge om de occupatielaag uit de tweede eeuw. Perceel C 905 n was in 1973 de 
naam van het huidige perceel C 905 r. De godin met de diadeem nr. 821 draagt de tekst “ V73 5/1 C 905 M, A/7
bruingrijze laag onder A2, 23.3.73”. Ook hier betreft het volgens M. Rogge dezelfde tweede-eeuwse occupatielaag op 
het toenmalige perceel C 905 n, maar met een foutieve schrijfwijze van het perceelnummer. In de occupatielaag rond de
tempel werd o.m. een munt gevonden van Domitianus (info. M. Rogge; determinatie J. Van Heesch: Rome 85-96 n.C.).

Datering: 90/134-200/275 n.C.

Serie 762. Datering met iconografie: 90/134-200/275 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 822 (762). Thema: paard. Type: met hoofdstel. Bewaringstoestand: rechterhelft van de kop. 
Plaatselijk gereduceerd oppervlak ter hoogte van oor en manen. Lengte Maximaal: 4,2 cm. Bewaarplaats: 
Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: V73/ 905n/ A7. Vondstspecificatie: V73 905n “bruingrijze laag 
supra vroegste”. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Wenkbrauw en lippen in 
reliëf. Fijne naad. Massief. Uitgesculpteerd oor. Het oor is waarschijnlijk apart aangezet. De wenkbrauw 
werd platgedrukt bij het aansmeren van de naad boven op de kop. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 821. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd en linkerschouder. Hoogte: 5,8 cm. Bewaarplaats: 
Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: V73 S/1. Vondstspecificatie:  C905m A/7 bruingrijze laag onder
A2 23.3.73. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede gegladde naad. Aan de 
binnenzijde een nauwe doorgang in de hals naar de holte van het hoofd. De naad aan de binnenzijde is 
verschoven tegenover de buitenzijde door het tegen elkaar brengen van de twee helften in nog weke 
toestand. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Zwart 
gespikkeld oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Context 225: Perceel C 905 r, opgraving Rogge 1972, gracht

Ten noorden van de tempel bevond zich een gracht waarin fragmenten van terracottabeeldjes werden gevonden (Rogge
et al. 1990, 61). De vulling van deze gracht bevatte een munt van Faustina II, geslagen in 161-164 n.C. (determinatie J.
Van Heesch). De terracottabeeldjes waarover sprake in de publicatie zijn op dit ogenblik niet toegankelijk. Het zou om
kleinere fragmenten gaan (info. M. Rogge).

Soort context: gracht. Datering: 100/161-164/275 n.C.

Context 226: Perceel C 905 r, opgraving Rogge 1972, kuil bij noordoosthoek van de tempel

Dicht bij de tempel, ter hoogte van de noordoosthoek, bevond zich een kuil (sleuf A5 K1) met in de vulling vier munten
en fragmenten van terracottabeeldjes (Rogge et al. 1990, 61). Van de munten was de eerste van Antoninus Pius
(determinatie J. Van Heesch: Rome 138-161 n.C.), de tweede van Commodus (determinatie J. Van Heesch: Rome 
177-179 n.C.), de derde van Julia Mamae (determinatie J. Van Heesch: Rome 226 n.C.) en de vierde van Postumus
(determinatie J. Van Heesch: 260-261 n.C.). De kuil werd door M. Rogge geïnterpreteerd als offerkuil . De
terracottafragmenten uit deze context zijn niet toegankelijk. De munt van Postumus vormt de terminus post quem voor
het graven van de kuil.

Soort context: kuil. Datering: 138/260-261/275 n.C.

oostelijke sector: C 778 e (VIM)

Soort vindplaats: Flavische greppels; Romeinse weg; Pottenbakkersoven uit late 2de of begin 3de eeuw; terreindepressie en
hoger gelegen rug in de richting van het heiligdom. Datering: 69-220 n.C.

In 1998 werd een oppervlakte van 5 op 100 m onderzocht (Deschieter en De Mulder 1999, 175: geen plan). Het centrale en 
noordelijke gedeelte van het terrein werd bewoond van de Flavische periode tot de derde eeuw. Er werden greppels
gevonden uit de Flavische tijd, een Romeinse weg in de richting van de Kwakkel en een kleine pottenbakkersoven uit de late
tweede en het begin van de derde eeuw (Deschieter en De Mulder 1999, 177). Er werden geen misbaksels gevonden, zodat
het keramiekrepertorium niet is gekend. Ten noorden van de Romeinse weg bevonden zich vooral 2de-eeuwse sporen en ten
zuiden van de weg een concentratie van kuilen uit de eerste en tweede eeuw. In de zuidelijke zone van het terrein bevond
zich in de Romeinse periode een depressie met ten zuidoosten een hoger gelegen rug. Mogelijk speelden deze
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landschappelijke kenmerken een rol bij de inplanting van het heiligdom ten zuidoosten.

Context 991: V98/VIM/2

Fragmenten van een terracottabeeldje werden gevonden in een kuil, waarin zich een houtskoolfragment bevond dat 
door C14 gedateerd werd tussen 20 BC en 130 AD (info. G. De Mulder).

Cat. nr. 1204. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: Bewaard van de hals tot 
onder de linkerhand. Samengesteld uit vier fragmenten. Restauratiesporen met rozige pasta op de rug 
onder de schouderbladen, ter hoogte van het kleed en op de zijkant onder de linkerarm.. Hoogte: 8 cm. 
Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Vondstspecificatie: V98/VIM/2. Productietechniek: Twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Luchtgat achter de linkerpols. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: 
(wit) witter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

oostelijke sector: Kwakkel Sleuven I, II, VII (VKWAK)

Soort vindplaats: leemwinningsputten uit de periode Nero-Vespasianus; Flavische houtbouw en afbakening van de 
woonkern, smeedactiviteit; Romeinse weg uit IIA; vanaf eind II grote kuilen, ovens en haard, leemextractie; kuilen uit derde
eeuw; puinlaag uit midden derde eeuw; munstschat; Jupiter Tonans. Datering: 69-275 n.C.

De Kwakkel is een terrein van 6 ha tussen de Provinciebaan en de Zwartestraat, gelegen in de zuidoostelijke sector van de 
vicus (Deschieter 2000, 8). In het westen van het terrein bevindt zich een opmerkelijke depressie, mogelijk een oud beekdal.
Mechanische prospectie in 1997 door middel van zoeksleuven op de percelen C 790 2, 781c,781 d, 782 a bleef zonder
resultaat (K. Braeckman, G. De Mulder en J. Deschieter, Noodopgravingen in de Romeinse vicus van Velzeke: “Het 
Kwakkelproject”, een eerste evaluatie, Vobov-info 46, 1997, 11-14). De oudste Romeinse sporen op het terrein reiken van 
het begin van de Flavische tijd tot in de derde eeuw. Een klein grafveld uit de vroege ijzertijd ging de Romeinse bewoning 
vooraf, maar er werd geen continuïteit vastgesteld tussen beide periodes (Deschieter 2000, 9). Een grachtencomplex dat
ontstond in de vroeg-Flavische tijd bakent het bewoningsareaal af. De afbakening bleef gerespecteerd tot in de laatste fase 
van de nederzetting in de derde eeuw. Een uitvalsweg doorkruist het terrein in de tweede eeuw.
In twee grote sleuven I en II, gegraven in 1997 en 1998 werden sporen aangetroffen van de Flavische tijd tot kort na het 
midden van de derde eeuw. De Romeinse bewoning kwam op dit deel van de vicus pas tot volle ontwikkeling in de Flavische
tijd (Deschieter en de Mulder 1999, 161-164; Deschieter 2000, 9-10). Een oost-west gericht greppelsysteem bakende in deze
periode de woonkern af. Gelijktijdig met de aanleg van het greppelsysteem of kort erna, werden houten constructies
opgericht, waaronder een tweeschepig houten gebouw met silo en een spijkertje dat zich onder een tweede-eeuws wegdek
bevond. De grachtjes werden nog in de Flavische tijd gedempt en hergraven. In de vulling bevond zich veel 
Centraal-Gallisch aardewerk. In de loop van de eerste helft van de tweede eeuw werd de zes meter brede kiezelbedding van 
een NO-ZW lopende weg aangelegd (Deschieter en de Mulder 1999, 165). Het tracé kon over meer dan 200 m worden 
gevolgd. De weg raakte in onbruik vanaf het einde van de tweede eeuw (zie sleuf VII; Deschieter 2000,12). Tegelijkertijd 
werden ten zuiden van de oude weg grote diepe kuilen aangelegd. Dierlijk bot in deze kuilen wijst op kleinschalige 
slachtactiviteit in de buurt (Deschieter 2000, 14). Een ovale gemetste ovenconstructie en een haardje boven een gedempte
kuil getuigen eveneens van artisanale activiteit in de derde eeuw (Deschieter en De Mulder 1999, 165-166; Deschieter 2000,
14-17). In het midden van de derde eeuw werden alle sporen tussen de Flavische greppels en de weg bedekt door een 
puinpakket, waarin onder andere een ijzeren weegschaal en fragmenten van hyposandalen werden gevonden (Deschieter en
De Mulder 1999, 169; Deschieter 2000, 18-27). Kort na het midden van de derde eeuw werd een munstschat ingegraven in
de puinlaag. Hij bevatte 184 denarii waarvan de jongste uit 260 n. C (Deschieter en de Mulder 1999, 169; Deschieter 2000,
23-25). Als losse vondst werd een bronzen beeldje gevonden met de voorstelling van Jupiter Tonans (Deschieter en de 
Mulder 1999, 169, 170 fig. 13; Deschieter 2000, 23).
In sleuf VII werden bij de opgravingscampagne van 2000-2001 vroege leemwinningsputten opgegraven uit de periode
Nero-Vespasianus (54-79) (Deschieter en Demulder 2001, 152-153). Eén van deze kuilen werd in de Flavische periode
doorsneden door de oost-west gerichte greppels die ook in sleuven I en II werden herkend. In de vulling van de Flavische
grachten werd ook een grote hoeveelheid metaalslakken gevonden, afkomstig van smeedactiviteiten (Deschieter en De
Mulder 2001, 153). Een tiental sporen uit de late tweede of vroege derde eeuw vertoonden eenzelfde homogeen grijze 
leemvulling met een licht zandige textuur. Uit de refitting van het aardewerk bleken de kuilen chronologisch samen te horen
(Deschieter en De Mulder 2001, 153). Een ZW-NO gerichte gracht uit dezelfde periode sneed de oudere grachten en kuilen
(Deschieter en De Mulder 2001, 153, 157). Zij had een overwegend komvormige bodem, een variabele breedte en en een
diepte variërend van 1 tot 2 m. Grote en diepe leemwinningskuilen tonen aan dat de leemextractie terug aan belang wint op 
het einde van de tweede en de vroege derde eeuw (Deschieter en De Mulder 2001, 153,157). Deze sporen werden afgedekt
door donkere nivelleringslagen uit de volle derde eeuw. Het is de voortzetting van het pakket uit sleuven I en II waarin de
munstschat werd begraven.
De Romeinse weg die reeds aangesneden werd in sleuven I en II, werd ook teruggevonden in sleuf VII (Deschieter en De
Mulder 1999, 165). In de wegbedding tekenden zich grote en diepe kuilen af, opgevuld met leem, bouwpuin en organisch 
materiaal gemengd met nederzettingsafval. Het graven van deze kuilen op het einde van de tweede eeuw, wijst erop dat in 
deze periode de weg in onbruik raakt (Deschieter en De Mulder 1999, 165).
Uit de derde eeuw werden minstens twee potentiële ovenstructuren aangesneden (Deschieter en De Mulder 1999, 166).

Context 951: sleuf VII: donkere laag

Het fragment van de beer werd gevonden in de donkere laag die de kuilen uit de late tweede en begin derde eeuw
afdekt. De laag werd bodemkundig onderzocht (Fechner et al. 2000). Ze heeft een dikte van 20 tot 35 cm en is ontstaan
tussen het dempen van de laatste kuilen op het einde van de tweede of het begin van de derde eeuw en het begraven van
de muntschat rond 260 n.C. Volgens J. Deschieter werd zij gestort omstreeks of kort na het midden van de derde eeuw 
(Deschieter 2000, 18). De laag heeft een antropogene oorsprong en werd in minimum twee paketten opgevoerd. De 
nivellering met humeuze grond had mogelijk tot doel de bodem te cultiveren (Fechner et al. 2000, 76).

Datering: 69/200-275 n.C.
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Serie 976. Datering met iconografie: 69/200-275 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 1193 (976). Thema: beer. Type: staand. Bewaringstoestand: kop. Lengte Maximaal: 5,1 cm. 
Bewaarplaats: Zottegem PAMZO. Inventarisnummer: V99/kwak/VII/r.l.. Vondstspecificatie: Op het 
beeldje staat geschreven: V99/kwak/J/R.h.(- 9.16). Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleiknobbeltjes. breed bijgesneden naad. Aan de binnenzijde van de naad werden 
verstevingingen aangebracht. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 7,5 YR 7/2. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

oostelijke sector: oostelijk heiligdom C 337

Soort vindplaats: heiligdom. Datering: (?)/175-275 n.C.

Een Gallo-Romeinse tempel was gelegen aan de uiterste zuidoostrand van de nederzetting op een licht in noordwestelijke
richting afhellend terrein op perceel C 337 (Meex en Mertens 1973, 7: inplanting op het kadastraal plan). Intens graafwerk 
door onbevoegden in de loop van de jaren 1971 en 1972 hebben het terrein grondig verstoord (zie de krantenberichten: Drs.
M. Rogge, Lezers schrijven. De Gallo-Romeinse tempel te Velzeke. Vooruit 21 April 1972, 5; Ordeloos graven zonder 
wetenschappelijk patroon. Gentse hippies zoeken Romeinse tempel in Velzeekse bodem. Gazet Van Antwerpen 21 juli
1972). Hierdoor gealarmeerd ondernam de NDO systematische opgravingen van 13 oktober tot 10 november 1972 
(Archeologie 1972, 83-84 en pl. XIb (F. Meex en J. Mertens)). Er werden 4 sleuven uitgezet waarvan er drie de tempel
sneden (Meex en Mertens 1973). Een temenosmuur werd niet gevonden. De tempel was van het Gallo-Romeins type met een
bijna vierkante cella en een gelijkvormige omgang. De cella had zijden van 6,35 x 5,78 m en de omgang van 12,94 x 13,6 m.
De fundering van een altaar van 1,1 x 1,2 m bevond zich in de as van het gebouw op 5,2 m voor de zuidoostgevel. Het was 
tot op één meter hoogte bewaard. De fundamenten van de cella, de omgang en het altaar bestonden uit een aangedamd
mengsel van kiezel en klei. De drie structuren kunnen op basis van deze gelijkaardige bouwtechniek toegeschreven worden
aan eenzelfde bouwfase. Een fragment van het opgaand muurwerk van de omgang toont aan dat het parament van het
opgaand muurwerk gebed was in een witgrijze mortel (Meex en Mertens 1973, 10: de kern van de muren bestond uit een
mengeling van witgrijze mortel en stukken donkere Doornikse kalksteen en de regelmatig gekapte en aangepunte 
paramentstenen waren gemetst met dezelfde witgrijze mortel). De gebruikte steensoorten waren donkere Doornikse
kalksteen en lokale bleke Balegemse kalkzandsteen.
Verschillende kuilstructuren werden aangetroffen binnen en rond de tempel (Meex en Mertens 1973, 11). Tussen de
voorgevel van de tempel en het altaar bevond zich kuil 8, een donkere verstoring die gedeeltelijk onder de altaarfundering
doorliep. De vulling van de kuil bevatte fragmenten van tegulae en imbrices, brokken witte en roze mortel, stukken van
zuilen zonder cannelures in bleke Balegemse kalkzandsteen, een stuk hypocaustbuis, 2 kleine bekertjes en een groot
fragment van een schaal (Meex en Mertens 1973, 13, 15-16: afb. 7 nrs. 6 en 7 (bekers), afb. 8 nr. 25 (schaal) en afb. 9 (zuil)).
Kuil 9 was aangelegd binnen de omgang van de tempel en bevatte panfragmenten en grijze mortel. Van de andere kuilen die
zich rond de tempel bevonden, had kuil 12 de meest merkwaardige vulling. Daarin werd een ganse reeks grote 
dakpanfragmenten aangetroffen die regelmatig gestapeld waren (Meex en Mertens 1973, 11: “opgestapeld alsof ze 
opzettelijk bij de afbraak waren samengebracht”). Een verspreide afvallaag werd gevonden zowel in de omgang van de
tempel als erbuiten. Deze laag werd gesneden door de funderingsgreppels en is dus ouder (Meex en Mertens 1973, 11: vooral
in de zuid- en westsector was de doorsnijding merkbaar). In de laag werden een aantal volledige kleine bekertjes gevonden 
en enkele scherven van hetzelfde type als de bekers uit kuil 8 (Meex en Mertens 1973, 12-13: afb. 6 en afb. 7 nrs. 4, 5 en 9).
Minstens een honderdtal van deze bekers werden voor de opgraving verzameld door sluikgravers ter hoogte van de oosthoek
van de tempel (Meex en Mertens 1973, 20 afb. 11). De kuil waarin ze zich bevonden kreeg in de publicatie van de tempel het
volgnummer 16, maar was reeds volledig vernield op het ogenblik van de opgraving. De vorm van de kuil en zijn relatie
tegenover de funderingen is niet meer te achterhalen, maar de bekers zijn technisch en typologisch gelijk aan die uit kuil 8 en
de afvallaag. Kuil 16 is dus eveneens ouder dan de tempelaanleg.
De grondmuren van de cella zijn tot 60 cm dieper aangezet aan de zuidoostkant. Ook die van de omgang zijn in het midden
van deze zijde opvallend onregelmatig en 32 cm dieper uitgegraven (Meex en Mertens 1973, 9-10). Dit wekt verbazing 
omdat deze verdieping tegengesteld is aan de terreinhelling. Door de recente verstoringen door sluikgravers aan weerszijden
van de muren, kan de reden hiervoor niet meer met zekerheid worden vastgesteld. Waarschijnlijk ligt het antwoord in
afvalkuil 8 tussen het altaar en de voorgevel van de tempel. De kuil loopt gedeeltelijk onder de altaarfundering door en is dus
ouder (Meex en Mertens 1973, plan I, profiel A-B). Vermits het altaar en de tempel bouwtechnisch aan eenzelfde bouwfase
worden toegeschreven, is de kuil ook ouder dan de tempel. Mogelijk liep hij ook onder de funderingen van de omgang en de
cellamuur, wat de grotere diepte van de funderingen aan de zuidoostkant zou verklaren. Het zou ook verklaren waarom de 
sluikgravers die het terrein verstoord hadden voor de opgraving, hier dieper gegraven hadden dan elders.
Door de opgravers werd de hypothese naar voor geschoven van een oudere bouwfase (Meex en Mertens 1973, 20-21). Deze
voorganger zou dan bestaan hebben uit een eenvoudige cella zonder omgang. Hierbij werd rekening gehouden met de ligging
van afvalkuil 9 tussen de cella en de omgang en die van kuil 16 op de hoek van de omgang. Deze kuilen konden immers niet
op die plaatsen worden gegraven, wanneer de tempel uit de vorige bouwfase voorzien was van een omgang. In deze
redenering werd echter een belangrijk element over het hoofd gezien. Vermits kuilen 8 en 9 bouwafval bevatten moeten zij
aangelegd zijn tussen twee bouwfasen. Zij bevatten immers de resten van de oudere bouwfase en/of bouwafval van het 
nieuwe gebouw. De reconstructie van de opbouw van de tempel met een pannendak en een omgang met zuilen in Balegemse
zandsteen werd door Meex en Mertens gebaseerd op bouwmaterialen uit kuil 8. Alleen daarin bevonden zich zuilfragmenten.
Er werd echter geen rekening gehouden met het feit dat deze kuil stratigrafisch ouder was dan de bouwfase die 
gereconstrueerd werd. Kuil 8 loopt immers onder het altaar door en bevat bovendien dezelfde bekers als de afvallaag die
gesneden wordt door de funderingen van de omgang. De reconstructie die gegeven werd voor de opbouw van de tempel
heeft dus mogelijk betrekking op een oudere bouwfase van de tempel die reeds toen voorzien was van stenen zuilen. De 
ligging van kuil 9 kan eveneens alleen verklaard worden wanneer zij, net zoals kuil 8 is aangelegd tussen de twee bouwfasen.
Kuil 16 met de enorme hoeveelheid bekers interpreteerden de opgravers als een favissa (Meex en Mertens 1973, 21). Het
ontbreken van andere votiefvoorwerpen dan bekers maakt deze interpretatie echter onwaarschijnlijk. De grote hoeveelheid
bekers wijst eerder in de richting van een collectief ritueel of offer. Mogelijk betreft het een bouwoffer met het servies uit 
een vorige tempelfase of uit de periode van de aanleg van de tempel.

Het is duidelijk dat de bekertjes vrijwel de enige houvast bieden voor de datering van de tempel. Exemplaren werden 
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gevonden in kuilen 8, 16 en in de afvallaag die doorsneden werd door de funderingen van de tempel. Op basis van de
vergelijking van deze potjes met vaatwerk uit Blicquy uit de eerste en begin tweede eeuw, besloten Meex en Mertens dat de
omgangstempel van Velzeke in de tweede eeuw werd aangelegd (Meex en Mertens 1973, 20 en nt.1). Niettemin zijn de 
bekers lokale producten vervaardigd uit een andere pasta en met een andere deklaag. Sinds de opgraving van de tempel
werden gelijkaardige bekers in Velzeke zelf gevonden op andere plaatsen van de Romeinse vicus. Een belangrijke
aanduiding voor de datering geeft de bovenste opvullingslaag van de sacrale kuil V 73/III-IV op het Romeinse grafveld in de
westelijke sector (percelen C 931-935). Daarin werd een kleine handgevormde biconische beker gevonden met lijnversiering
op de schouder (Van De Maele 1994, 84 fig. 95,2). Het stuk draagt het vondstnummer V 73/C 931/935 IIIu. Vorm en 
versieringstechniek zijn perfect vergelijkbaar met de handgevormde bekers afkomstig uit kuil 16 en bewaard in het museum
PAMZOV onder de nummers LVD 017, LVD 065 en LVD 070. De bovenste opvullingslaag van kuil V 73/III-IV werd 
gedateerd in de tweede helft van de tweede tot het begin van de derde eeuw (Van Tuerenhout 1987, 101). In dezelfde context
komt tevens een handgevormde geknikte beker voor op voet (Van De Maele 1994, 84 fig. 95,1). Ook voor deze vorm is een
vergelijking mogelijk met de beker LVD 086 uit kuil 16 (Meex en Mertens 1973, 20 afb. 11 midden onderaan). Ook voor 
een aantal kommen die gevonden werden ten oosten van het altaarblok en in kuil 8 kan vergelijkingsmateriaal gevonden
worden op andere vindplaatsen van de vicus. Het gaat om kleine gegladde kommen met naar binnen gebogen wand in 
donkergrijze tot zwarte pasta (Meex en Mertens 1973, 14-15 Afb. 8 nrs. 23-25). Deze kommen gelden als gidsfossiel voor 
het derde-eeuws aardewerk op het nabijgelegen Kwakkel-site (Deschieter en De Mulder 1999, 168 fig. 11, 1-3; De Mulder 
en Deschieter 2001, 166 fig. 10 nrs. 1-2). In tegenspraak met deze late dateringen blijken kleine biconische handgevormde
bekers ook voor te komen in Flavische contexten van de Kwakkel-site (De Mulder en Deschieter 2001, 162 fig. 4 nr. 7, 165).
Toch lijken er voorlopig meer argumenten te bestaan voor een late datering van het geheel. Het is daarom niet onmogelijk
dat afgezien van de mogelijkheid dat er meerdere bouwfasen zouden kunnen geweest zijn, de tempel in de oostelijke sector 
pas laat in de tweede eeuw of zelfs in de derde eeuw zou zijn opgericht.
De late datering van de tempel zou tevens een verklaring kunnen zijn voor het feit dat in tegenstelling tot de vele vondsten op
het westelijk heiligdom, slechts één terracottafragment gevonden werd op het oostelijk heiligdom. Bovendien is dit
Fortunabeeldje één van de weinige tot nog toe gevonden Oost-Gallische terracottabeeldjes van de vicus Velzeke.

Context 234: Perceel C 337, kuil met armband

In een kuil, gelegen op 3 tot 5 m ten westen van de oostelijke tempel, werd bij niet-systematisch onderzoek Fortuna nr.
187 gevonden. Het betreft een kleine ondiepe kuil, met een diepte van 70 tot 80 cm onder het maaivlak. De vulling 
bevatte de onderste helft van het Fortunabeeldje, een eenvoudige bronzen armband en dierenbeenderen, vermoedelijk
van een schaap (info. L. Van Durme).

Soort context: kuil.

Cat. nr. 187. Thema: Fortuna. Type: staand met hoorn en roer. Bewaringstoestand: bewaard van boven de
knieën tot de onderrand van de basis. Aan de achterzijde is de onderrand van de basis afgebroken. Hoogte: 
8,9 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: TC 005. Vondstspecificatie: kleine kuil 
ten westen van de tempel. Productietechniek: kleiknobbeltjes op het oppervlak. Roer ingesneden onder de
hand. Breed bijgestreken naden. Horizontale groef in het voetstuk plaatselijk uitgewist. Het aandrukken 
van de pasta in de mal liet verticaal verlopende vingersporen na in de binnenholte. Zeer dikwandig: ter 
hoogte van de bovenrand van het voetstuk tot 1,8 cm en ter hoogte van de onderrand tot 1 cm. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat.

Context 235: Perceel C 337, kuil 16, niet-systematisch onderzoek 1971-1972

Kuil 16 bevond zich aan de oosthoek van de tempelomgang (Meex en Mertens 1973, plan I, nr. 16). De kuil had een 
vermoedelijke diameter van 3 tot 4 m en een diepte van 1,2 tot 1,3 m (info. L. Van Durme: wij danken de heer Van 
Durme voor de informatie met betrekking tot de afmetingen en inhoud van de kuil). Hij sloot met zekerheid aan tot
tegen de tempelmuur, maar er werd niet vastgesteld of hij onder de funderingen doorliep. De grond bevatte geen 
brandsporen. De vulling bestond uitsluitend uit kleine bekertjes die een compacte massa vormden. De meeste waren
intact. Het gaat om de vondsten uit het museum die door de heer Van Durme geïnventariseerd werden als LVD 1 tot 86.
Daarnaast zijn er nog minstens 50 in het bezit van 2 privéverzamelaars die deel hebben gehad aan het uitgraven van de
kuil. Hun aantal mag dus rond de 140 worden geschat. Het opgravingsverslag van Meex en Mertens maakt slechts
melding van een 30-tal bekers (Archeologie 1972, 83-84 (F. Meex en J. Mertens): “een twintigtal kleine bekertjes en
schalen met biconische afgerond profiel”; Meex en Mertens 1973, 14, 20 afb. 11: “Door de vroegere opgravers werden
er meer dan 30 ingezameld”). Dit is te wijten aan de chaotische toestand waarin de opgraving is moeten gebeuren en
aan het wantrouwen van de plaatselijke jeugdclub en de privéverzamelaars die betrokken waren bij de vondst, om de
ware omvang van de vondst te tonen.

oostelijke sector: perceel C nr 786r lot 1

Kleinschalige noodopgraving in 2004 op een bouwperceel perceel gelegen langsheen de Provinciebaan.

Context 28: kuil 2004

De onderliggende strata kunnen ouder zijn, maar de uitgraving en opvulling van de kuil zijn na het midden van de
tweede eeuw te situeren (info J. Deschieter). Twee fragmenten van een zittende vrouw met kind cat. nr. 1130, bevonden
zich in de bovenste opvullingslaag van de kuil, gedateerd op het eind van de tweede en eerste helft van de 3de eeuw. In
dezelfde laag werd tevens een klein fragment van een planetenvaas gevonden.
In plattegrond is de kuil vrij regelmatig en min of meer vierkant. In doorsnede verbreden de wanden naar onder toe.

Datering: 150/180-250 n.C.
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Cat. nr. 1130. Thema: vrouw met kind. Type: zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix). 
Bewaringstoestand: twee niet passende fragmenten van de linker- en rechterzijleuning. Bij het 
linkerfragment bleef de rand van de basis bewaard. Beide fragmenten zijn ca. 8 cm hoog.. Bewaarplaats: 
Zottegem PAMZOV. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Foto: Zottegem Pamzov.

westelijke sector: westelijk grafveld (C 931-935)

Soort vindplaats: grafveld; rituele kuilen. Datering: 41-225 n.C.

In 1973 werden op de necropool ten westen van de vicus twee sacrale kuilen opgegraven. Deze vervulden een specifieke 
functie binnen het grafritueel. De kuilen zijn laagsgewijs gevuld met uitzonderlijke hoeveelheden beenderresten, houtskool
en verbrande archaeologica, die er gespreid over een lange periode in geborgen werden. Het zijn de resten van de crematie
die niet in het graf gedeponeerd werden. De kuilwanden of de bodem vertoonden geen brandsporen zodat de structuren niet 
als brandplaats of ustrinum kunnen worden aanzien. In een bredere context worden zij geïnterpreteerd als een deel van de 
rituele triptiek “ustrinum, graf en rituele kuil”, die stamt uit een voor-Romeinse traditie, die in de Gallo-Romeinse periode in
Noord-Gallië voortleefde (Van Doorselaer en Rogge 1985, 153-170: uit de voor-Romeinse periode wordt Huise-de-Loozer 
naar voor geschoven, terwijl in de Romeinse periode naast Velzeke ook voorbeelden worden besproken uit Destelbergen en
Trentholm Drive (GB, York)).
Kuil V73/V werd opgegraven op perceel C 931 in sleuf V. Het was een langwerpige kuil van 6,8 m op 2,2 m en een
gemiddelde diepte van 1 m . De opeenvolgende lagen bevatten archaeologica die dateren van de periode Claudius-Nero tot
het begin van de tweede eeuw (Van Doorselaer en Rogge 1985,160 fig. 4 (plan), 161 fig. 5 (grondplan), 163 fig. 6 
(doorsnede)).
Kuil V 73/III-IV bevond zich op de scheidingslijn tussen de percelen C 931-935 en verdeeld over de sleuven III en IV (Van
Doorselaer en Rogge 1985, 160 fig. 4 (plan), 161 fig. 5 (grondplan), 163 fig. 7 (doorsnede)). De kuil is 2,4 m diep en is aan
de oppervlakte 6,2 tot 6,4 m lang en 5,2 tot 5,4 m breed (Van Doorselaer en Rogge 1985, 160). De stratigrafie duidt op 
continu gebruik en hergebruik vanaf de tweede helft van de eerste eeuw tot het eerste kwart van de derde eeuw. In de 
nabijheid van kuil V 73/III-IV werden paalgaten en een greppel opgetekend. Het is daarom niet onmogelijk dat de structuur
overdekt was (Van Tuerenhout 1987, 102).

Context 236: Kuil V 73/III-IV, lagen 12 tot 16

De opvulling van de kuil is volgens de stratigrafie in te delen in vier fasen:
I. 1. Onderste bruine band met enkele onverbrande potten (laag 11).
 2. Leem met laagjes colluvium (laag 10).
 3. Steriele lichtbruine vulling met enkele gele strepen (laag 9).
II. 4. Pakket van zes lagen, samengesteld uit lagen geremanieerde verbrande leem met verbrande scherven (lagen 17, 15
en 13) afgewisseld met lichtgrijze lagen met zeer veel verbrande beenderen en verbrande scherven (lagen 16, 14 en 12).
 5. Centrale zwarte houtskoollaag met onderaan een dikke laag verbrande scherven (laag 8).
 6. Bruine randvulling met veel grote houtskoolfragmenten en ter hoogte van de brandlagen potten (laag 7). Deze laag is
vermoedelijk geleidelijk mee opgebouwd met de centrale kuilvulling uit deze opvulfase.
III. 7. Drie steriele leemlagen (lagen 6, 4 en 2) met ertussen twee dunne lichtgrijze lenzen met houtskoolfragmenten en
beenderresten (lagen 5 en 3).
IV. 8. Bovenste zwarte vulling met gecremeerd been en scherven (laag 1).

Globaal kan het geheel van fase II gedateerd worden in de Flavische periode en het eerste kwart van de tweede eeuw. 
Voor het geheel van de lagen 17 tot 12 kwam de nadruk zowel voor de fibulae als voor het aardewerk en het glas te 
liggen op de Flavische periode (Van Tuerenhout 1987, 100-104; M. Rogge in Van Tuerenhout 1987, 92-99: Op een
geheel van 25 gedateerde categorieën aardewerk en glas, zijn de stukken met de meest recente aanvangsdatum een
onversierde terra sigillata scherf Drag. 18 met een gedeeltelijk bewaarde stempel MER... (MERCATO van La 
Graufesenque en Banassac: 90-110 n.C. en twee geverniste bekers Van Vanvinckenroye 5a (einde eerste - begin tweede
eeuw) en Van Vanvinckenroye 2a (tussen 80 en 150 n.C.). Alle anderen vangen aan in de Flavische periode of vroeger.
De vroegste vondsten zijn een aantal fibulae uit de eerste helft van de eerste eeuw afkomstig van de onderste lagen 17
en 16 (Van Tuerenhout 1987, 60, 100: Riha type 2.2). Deze observatie duidt erop dat de stratigrafie van de lagen wel 
degelijk een chronologische betekenis heeft. De centrale houtskoollaag 8 bevat aardewerk dat ten vroegste aanvangt in
de Flavische periode. De begindatum van de jongste scherven is ook iets recenter dan in de onderliggende lagen (M. 
Rogge in Van Tuerenhout 1987, 95-96: Geen enkele scherf vangt aan in de eerste helft van de eerste eeuw. De recentste
scherven zijn een tiental fragmenten van geverniste bekers met schubben of met zandbestrooiing (eind eerste en tweede
eeuw) en een Centraal-Gallische versierde wandscherf in terra sigillata Drag. 37 (Oswald 1450, Oswald 1566 en Rogers
J 135: eerste helft tweede eeuw). Laag 8 bevat dus de enige met zekerheid tweede-eeuwse scherf. Ook het zwaartepunt
van de fibulae uit laag 8 ligt iets later dan die van de onderliggende lagen. De nadruk ligt op het derde kwart van de 
eerste eeuw tot de eerste helft van de tweede eeuw (Van Tuerenhout 1987, 100). Uit het geheel van stratigrafie en
archaeologica kan bijgevolg besloten worden dat de lagen 17 tot 12 dateren uit de tweede helft van de eerste eeuw,
terwijl laag 8 dateert uit het eerste kwart van de tweede eeuw. In het tweede kwart van de tweede eeuw volgt een
onderbreking in het gebruik van de kuil in de vorm van drie steriele leemlagen (lagen 6, 4 en 2). De bovenste 
houtskoollaag werd gedateerd in de tweede helft van de tweede tot het begin van de derde eeuw (Van Tuerenhout 1987,
101).

Venus nr. 824 is afkomstig uit de onderste beenderlagen 12 tot 16. Ze werd gevonden temidden van overvloedige 
import van Zuid-Gallische terra sigillata. Het vondstnummer V73 /C931-935/III/U1 verwijst naar sleuf III en de 

Soort context: collectieve kuil. Datering: 50-100 n.C.
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structuur U1. De kenletter U is afgeleid van het woord “ustrinum” omdat de context aanvankelijk geïnterpreteerd werd
als een brandplaats. Door afwezigheid van sporen van verbranding op de bodem of de kuilwanden is deze hypothese
verworpen.

Cat. nr. 824. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voor- en keerzijde van 
onder de borst tot aan de knieën. Linkerhand en kleed ontbreken. Het oppervlak is licht gecraqueleerd, 
mogelijk door verbranding. Hoogte: 6,8 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: V73
/C931-935/III/U1. Vondstspecificatie: collectieve sacrale kuil U1. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Rond luchtgat van 3 mm achter de linkerpols. Aan de binnenzijde een 
buisvormige holte ter hoogte van de borst. Extra kleipasta werd schuine aangesmeerd ter hoogte van het 
zitvlak en de benen achteraan. Daardoor is de scheiding tussen de benen achteraan verdwenen. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). 
Oppervlak: licht schurend.

Villers-devant-Orval

Van 1972 tot 1973 werd een grafveld met 47 graven uit de eerste en tweede eeuw opgegraven door de heer M. Delobbe op 2,5 km
ten noordwesten van de dorpskom op de plaats Bois Custine, perceel B 15 L2 (Archeologie 1978, 79 (G. Lambert)). De
begraafplaats bevindt zich op de een plateau boven de vallei van de Ourdel, een bijrivier van de Marge. In Villers-devant-Orval
zouden ook reeds in de negentiende eeuw Romeinse graven zijn gevonden (AIALx 24, 1891, 757; AIALx 34, 1899, 6 (H.
Schuermans); Van Doorselaer 1964, 202).
In de negentiende eeuw werden ook resten van een Romeinse villa gesignaleerd in Villers-devant-Orval (AIALx 2, 1849, 132 (G.
F. Prat): baseert zich op A. Wiltheim).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 50 %

Gemeente: Villers-devant-Orval. Fusie: Florenville. Luxemburg, B.
Civitas: civitas Treverorum.

Grafveld (?)

Mogelijk is het voetstukje nr. 438 afkomstig van het grafveld. Het draagt de vermelding T.31.

Context 237: onbekend

Cat. nr. 438. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: hoekfragment van een voetstuk. Hoogte: 4,3 cm. 
Bewaarplaats: Virton MG (uit privéverzameling). Inventarisnummer: T 31. Productieregio: Onbekend. 
Kleur: beige. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

onbekend

Het hoofdje nr. 494 is niet afkomstig zijn van de begraafplaats.

Context 238: onbekend

Cat. nr. 494. Thema: vrouw. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 3,5 cm. Breedte: 2,5 cm. Bewaarplaats: 
Virton MG. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede naad. Productieregio: 
Oost-Gallië. Kleur: grauwgrijs. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Vodelée

Op de plaats Croix Libert, gelegen langs de antieke weg van Philippeville naar Givet, werden rond 1847, Incineratiegraven 
gevonden en een mogelijk tumulusgraf (AB III, 1987, 163 (A. Rober): verwijst naar de vondsten uit 1847 en 1849; ASAN 1,
1849, 374-375 en 482-483 (J.B.); ASAN 14, 1877, 221 (A.B.); zie ook Archéo-situla 17-20, 1993, 71 (Y. Cabuy)).
In 1986 werd een Romeinse villa gedeeltelijk opgegraven op de plaats Vieille Terre au Couvent of Les Engragés (AB III, 1987,
153-164 (A. Rober). De villa bevindt zich op ca. 300 m ten noorden van de antieke weg van Philippeville naar Givet, en op 
ongeveer 4OO m ten noorden van het grafveld op de plaats Croix Libert (Archéo-situla 17-20, 1993, 72 fig. 1: lokalisatie van de
vindplaatsen (Y. Cabuy); AB III, 1987, 153 fig. 1, 154 fig. 2: situatieplan van de villa (A. Rober)).

Gemeente: Vodelée. Fusie: Doische. Namen, B.
Civitas: civitas Tungrorum.

Grafveld Croix Libert (?)

Soort vindplaats: grafveld. Datering: 50-200 n.C.

De statuette waarover melding wordt gemaakt in de literatuur werd volgens A. de Loë gevonden bij opgravingen door Van
Hollebeke (De Loë 1937, 283; Dheedene 1959, 166 nr. 803). Het werd gevonden op een klein grafveld, waarvan de vondsten
als een schenking van Louis Cavens, sinds 1891 bewaard worden in het museum Brussel KMKG onder het 
inventarisnummer B 794. De voorwerpen werden recent gepubliceerd door Y. Cabuy in 1993 (Archéo-situla 17-20, 1993, 
71-82 (Y. Cabuy)). Het geheel van incineraties kan volgens Cabuy worden gedateerd in de tweede helft van de eerste en de 
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tweede eeuw. Dit stemt overeen met de datering van de graven, gevonden in het midden van de negentiende eeuw en met de
eerste bouwfase van het villacomplex dat in 1986 door de NDO gedeeltelijk werd opgegraven (zie sites). Vermoedelijk
behoren de voorwerpen van de schenking tot het grafveld dat gesitueerd wordt op de plaats Croix -Libert (Archéo-situla
17-20, 1993, 71(Y. Cabuy). De statuette is bijgevolg een grafvondst die vermoedelijk behoorde tot een necropool bij een 
landelijke inplanting zoals bijvoorbeeld Rognée, Gors-Opleeuw en Tongeren Haselereik.
De statuette is in Brussel niet meer teruggevonden sinds de vermelding van de Loë in 1937. Die vermelding vormt dan ook
de enige bron voor de beschrijving: “Petite tête féminine très fruste en terre cuite rosâtre détachée d’une statuette. Hauteur
3,6 cm” (De Loë 1937, 283; Dheedene 1959, 166 nr. 803: neemt de gegevens van de Loë over zonder zelf iets toe te voegen
aan de beschrijving: vermoedelijk was het in 1959 reeds ontoegankelijk; Archéo-situla 17-20, 1993, 71-82 (Y. Cabuy):
Cabuy maakt er geen melding van bij zijn beschrijving van de voorwerpen bewaard onder nr. B 794).

Context 239: onbekend

Waasmunster Pontrave

De Gallo-Romeinse nederzetting van Pontrave is gelegen op een pleistocene zandrug en wordt omsloten door een meander van de
Durme. Zij beslaat volgens oppervlaktevondsten en opgravingen tenminste een oppervlakte van 7,5 hectare, en is tot nog toe de
belangrijkste en tegelijk één van de oudste nederzettingen uit het Waasland in de Romeinse tijd. Hoewel de plaats zeker 
gedurende de late ijzertijd bewoond werd is er geen continuïteit tussen het jongste ijzertijdmateriaal en de vroegste Romeinse 
vondsten, die dateren van het midden van de eerste eeuw n.C. (Van Hove en Van Roeyen 1992, 13). In de tweede en derde eeuw
kende de nederzetting haar grootste bloei. Na een verwoesting rond 270 n.C. ten gevolge van de Germaanse invallen, volgde nog 
een korte nabloei in de 4de eeuw (Thoen 1967, V).
Sinds de achttiende en vooral de negentiende eeuw werden vele vondstmeldingen opgetekend (Bauwens-Lesenne 1962,227-244: 
bibliografie voor de vondsten voor 1962 op de site Waasmunster Pontrave en op anders sites op het grondgebied van
Waasmunster). Een eerste systematische opgraving had plaats in oktober 1956 dicht bij de Durme op perceel C 913 door het 
seminarie archeologie van de RUGent o.l.v. J. A. E. Nenquin en P. Spitaels. Bij dit onderzoek werden slechts weinig sporen 
aangesneden. Succesvolle prospecties leidden tot rijke privéverzamelingen die bestudeerd en gepubliceerd werden door H. Thoen
(Thoen 1967). Naar aanleiding van een nieuwe verkaveling werd het onderzoek sinds 1989 hervat op perceel C 908 door de 
Archeologische Dienst Waasland (Van Roeyen en Van Hove 1991, 9-22; Van Hove en Van Roeyen 1992, 10-26, bijzonder p.11
fig. 1: algemeen plan van de opgegraven zones, p.15 fig. 2: overzicht van de grondsporen op perceel 908). Bij dit recent 
onderzoek werden de noordelijke periferie van de nederzetting aangesneden en belangrijke delen van het grafveld.
De site werd doorsneden door een noordzuid gericht toegangs- en doorgangsweg in de richting van de Durme. Het eigenlijke
woongebied en het grafveld, waren van elkaar gescheiden door een artisanale zone, met ten westen van de weg metallurgische 
activiteiten en ten oosten, aan de rand van het grafveld, een pottenbakkerswijk.
In het nederzettingsgedeelte werden drie fasen onderscheiden. Na een nivellering van het oorspronkelijk duinenlandschap rond het
midden van de eerste eeuw, werden in de tweede helft van de eerste eeuw perceelsstucturen aangelegd (Van Roeyen en Van Hove
1991, 13, 18-22). In de tweede eeuw werd een éénschepig houten gebouw opgericht, dat in de derde eeuw vrijwel op dezelfde
plaats opnieuw werd opgebouwd. De gebouwen waren vergezeld van waterputten en een bakoven.
De nederzetting was ambachtelijk goed georganiseerd. Een natuurlijke erosiegeul, mogelijk een oude prehistorische holle weg met
parallel verloop met de Romeinse weg, was vanaf de vroegste fase voorbehouden voor metaalbewerking (Van Hove en Van
Roeyen 1992, 18-20). Er werden vijf sleutelgatvormige ovenstructuren gevonden, met in de nabijheid kuilen, rijk aan sintels,
houtskool en talrijke resten van technisch vaatwerk. Alles wijst erop dat het om smitsoventjes en afvalkuilen gaat (Schuerman 
1994, 68: Het afvalmateriaal werd bestudeerd door E. Schuerman. Zij onderscheidde in de erosiegeul ongeveer 7 kg 
smeedhaardbodems en ca. 3,5 kg smeedslakbrokken en sintels). Aan beide zijden van de smidsoventjes, langs de geul, werden 
waterputten aangetroffen. Aan de andere kant van de Romeinse weg en op de zuidrand van het grafveld, lag een
pottenbakkersoven met een diameter van 1,2 m (Van Hove en Van Roeyen 1992, 20-22). Daarin werd terra nigra gevonden uit de
tweede helft van de eerste eeuw en het begin van de tweede eeuw. De oven was gelijktijdig in gebruik met het grafveld in deze 
zone.
Van het grafveld werden tot 1992 op perceel C 908 een zestigtal brandrestengraven teruggevonden, één bustumgraf en minstens 2
stenen grafpijlers van 1,9 x 1,4 m en een geschatte hoogte van minstens 5 m (Van Roeyen en Van Hove 1991, 13-17). Daarnaast
werden ook tientallen urnen of vaatwerkdepots gevonden, geïsoleerd of gegroepeerd in de bodem. Het gaat steeds om drinkgerei,
waarin in de regel 1 of 2 kleine verbrande beenderen gevonden werden, samen met een munt of een nagel. Alle graven uit deze 
zone dateren uit het laatste kwart van de eerste en het eerste kwart van de tweede eeuw, een aantal klimt zelfs op tot het midden 
van de eerste eeuw. Op het aanpalende perceel C 898 kwamen bij graafwerken verschillende jongere graven aan het licht uit de 
tweede en derde eeuw.
Op de oostrand van het grafveld werd een dubbele gracht aangetroffen. Vermoedelijk zijn het verdedigingsgrachten met wal en
palissade, die de noordoostelijke rand van de vicus afbakenden in de gevorderde tweede en derde eeuw( Van Hove en Van
Roeyen 1992, 12, 26: de wal zou de graven gedeeltelijk overdekken en daarom van latere datum zijn dan de graven).

Centraal-Gallische exemplaren: 83,3 %     Oost-Gallische exemplaren: 16,7 %
Centraal-Gallische series: 75 %                 Oost-Gallische series: 25 %

Gemeente: Waasmunster. Fusie: Waasmunster. Oost-Vlaanderen, B.
Civitas: civitas Menapiorum.

Datering: 40/50 - 275/410 n.C.

Durme (?)

Vier statuetten uit de verzameling Van Bogaert - Wauters werden eveneens toegeschreven aan Waasmunster Pontrave. Zij
zouden zijn gevonden bij werken aan de Durme ter hoogte van Pontrave in 1885 voor de nrs. 742 en 719 en in 1936 voor nr.
713. De positie van twee waterputten, vlak op de rand van de Durme, wijst erop dat een deel van de nederzetting door het 
verleggen van de riviermeander in de Durme is terechtgekomen. Het is daarom niet onmogelijk dat bij baggerwerken 
voorwerpen uit de Gallo-Romeinse periode gevonden werden. De authenticiteit van de herkomst van de betrokken
voorwerpen stelt evenwel problemen (zie authenticiteit p. 812-813).
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Context 242: onbekend

Serie 717. Datering met iconografie: 100-200/220 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Toulon-sur-Allier Atelier 
Champ Lary: maldeel en epigrafie (coroplast) 4553 (717).

Cat. nr. 719 (717). Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Bewaringstoestand: 
de romp en de kop, zonder de oren. Hoogte bij horizontale voetplaat: 11,5 cm. Lengte Maximaal: 11,9 cm. 
Bewaarplaats: Hamme MBW. Inventarisnummer: GR 400. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: licht grijs (Munsell 1 0 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Museumarchief: “Durmewerken Pontrave 1885. Verzameling Claes”; Van Bogaert 1964, 108 nr. G.R. 
400.

Serie 883. Datering met iconografie: 50/90-110 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Varennes-sur-Allier: maldeel en
epigrafie (coroplast) 5084 (883).

Cat. nr. 742 (883). Thema: duif. Type: kop naar links. Bewaringstoestand: volledig. Breedte: 9,5 cm. 
Bewaarplaats: Hamme MBW. Inventarisnummer: GR 398. Productietechniek: twee maldelen: bovenzijde
en onderzijde: de naad snijdt ter hoogte van het zijdelings gekeerde hoofd de bek precies in twee. Apart 
gevormd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Oppervlak licht grijs (Munsell 10 YR 8/2): lichtere 
verweringslaag of engobe met een dikte van ongeveer 1 mm. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, mat. Bibliografie: Inventaris Hamme MBW: “Durmewerken Pontrave 1885. Verzameling Claes”; 
Van Bogaert 1964, 108 nr. G.R. 398.

Cat. nr. 713. Thema: hond. Type: zittend met halsband en klokje en ithyfallisch. Lengte Maximaal: 11 cm. 
Bewaarplaats: Hamme MBW. Inventarisnummer: GR 717. Verzameling: Van Bogaert-Wauters, Hamme. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde voetplaat. Apart gevormde 
voorpoten. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Museumarchief: “Baggerwerken bij het rechttrekken van de 
Durme aan Pontrave door de firma Kalis in 1936. Gevonden door Arthur van Raemdonck, Zele dijk, 
bakbaas.”Geen aanduiding van eventuele voormalige verzameling..

Perceel C 913

Datering: 50/90 - 200 /275 n.C.

Na een dijkbreuk van de Durme rond 1953 werden bij prospecties op deze plaats grote hoeveelheden Romeins materiaal
verzameld. Dit was de directe aanleiding tot de opgravingen van het Seminarie Archeologie van de RUG. Van 11 tot 31 
oktober 1956 werden opgravingen verricht o.l.v. J.A.E. Nenquin en P. Spitaels op de noordwestzijde van perceel C 913 (De
Laet et al. 1958, 67-97, plan p.68 fig. 67; de voorwerpen werden tevens opgenomen in Thoen 1967). Dit perceel wordt aan 
de westelijke zijde gedeeltelijk begrensd door de Durme. De teellaag was slechts 10 tot 15 cm dik. Daaronder bevond zich 
een 60 cm dikke grijze zandlaag met scherven, glas, ijzer en dakpannen uit de Romeinse periode. Het enige grondspoor werd
gevormd door een ondiepe rechthoekige kuil met een lengte van 6 m, en gelegen onder de grijze zandlaag. Het
bodemverloop was te onregelmatig om een interpretatie als gebouw toe te laten. Op de bodem bevonden zich brandresten, 
vermoedelijk afkomstig van een houten overdekking. Een afvallaag met een massa dakpannen boven de grijze laag op 
dezelfde plaats wijst op de aanwezigheid van nabije bewoning. Na de dijkbreuk in 1968 werden ten noorden van de
opgravingen, drie waterputten gelokaliseerd, waarvan er twee zich vlak op de rand van de Durmemeander bevonden 
(Archeologie 1970 14 (H. Thoen); lokalisatie: Van Roeyen en Van Hove 1991, 10 fig. 1; foto’s: AOKLW 71, 1968, 266-272
(M. De Wulf)). Dit toont aan dat de nederzetting wel degelijk de huidige loop van de Durme raakt.

Context 240: Sleuf K4 (1956)

Sleuf K4 waarin zich het paardenfragment bevond is de meest oostelijke van 22 sleufjes. De kleine sleuf met 
afmetingen van 3 x1 m vertoonde buiten de grijze laag geen structuren. Vermoedelijk is deze zone sterk geërodeerd. 
Het gebrek aan sporen kan erop wijzen, dat zij gelegen is buiten de zone die voor bewoning in aanmerking kwam. In
dat geval is de grijze laag te beschouwen als een puin- of stortlaag, afkomstig van de meer noordelijk en oostelijk
gelegen nederzetting. De laag bevatte voorwerpen van het einde van de eerste eeuw en de tweede eeuw. Materiaal van 
voor het einde van de eerste eeuw en uit de derde eeuw is zeldzaam (De Laet et al. 1958, 73, 76 (één scherf terra rubra),
96 (munt van Caracalla uit 213 n.C.); Thoen 1967, 71 (Drag. 29 Vespasianus), 40 (beker Niederbieber 32c: eind tweede
eeuw, tweede helft derde eeuw).

Datering: 50/90-200/275 n.C.

Cat. nr. 1098. Thema: paard. Bewaringstoestand: rechterbil met onderaan het breukvlak van het 
achterbeen. Lengte Maximaal: 3,4 cm. Bewaarplaats: Gent AMU. Inventarisnummer: K4 150. 
Vondstspecificatie: Grijze laag. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: De Laet et al. 1958, 97 
(vermelding).

Prospectie

Een aantal fragmenten van terracottabeeldjes werden gevonden bij prospecties en maken deel uit van de verzameling B. 
Moens - Lambrechts uit Waasmunster. Statuette nr. 388 behoort tot de oudere vondsten, die vooral werden verzameld als
oppervlaktevondsten op de percelen C 911, 913, 910a, 914a en 920b, na de overstromingen van 1953 en 1965, waarbij
telkens een bres geslagen werd in de dijk tegenover perceel C 913 (Thoen 1967, VII fig. 3). Na de doorbraak van de 
Durmedijk in 1968 groeide de verzameling nog sterk aan (Archeologie 1970, 14 (H. Thoen)). Vermoedelijk werd statuette 
nr. 1097 in die periode gevonden.

Context 241: onbekend

Een aantal fragmenten van terracottabeeldjes werden gevonden bij prospecties en maken deel uit van de verzameling B.
Moens-Lambrechts uit Waasmunster. Het gaat om de beeldjes met cat. nr. 388 en 1097. De precieze vindplaats binnen
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de nederzetting is niet gekend.

Serie 470. Datering met iconografie: 165 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 388 (470).

Cat. nr. 388 (470). Thema: Cybele. Type: fragmentarische serie. Breedte: 4,4 cm. Lengte Maximaal: 5,3 
cm. Bewaarplaats: Sint-Niklaas ADW. Verzameling: Moens-Lambrechts. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: 
dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Thoen 1967, 78-79 fig. 27, 1: deze foto is die van een gipskopie bewaard in de reserves in Gent AMU.

Serie 690. Datering met iconografie: 40/50 - 275/410 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië.

Cat. nr. 1097 (690). Thema: buste van een jongen. Type: kaalhoofdig (risus). Bewaringstoestand: fragment
van de voorzijde van de tors. Hoogte: 4,8 cm. Lengte Maximaal: 5 cm. Bewaarplaats: Sint-Niklaas ADW.
Verzameling: Moens-Lambrechts. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en 
keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Open rug versterkt met een middenrib. 
Productieregio: Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat.

Walem Battenbroekpolder

De Battenbroekpolder is gelegen bij de samenvloeiing van Rupel en Dijle, precies tussen beide rivieren. De site grenst vrijwel aan
dat van Rumst, gelegen aan de overzijde van de Rupel. (Bauwens-Lesenne 1965).

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %

Gemeente: Walem. Fusie: Mechelen. Antwerpen, B.
Civitas: civitas Tungrorum, grens met civitas Nerviorum.

onbekend

Context 243: onbekend

Cat. nr. 441. Thema: man of vrouw. Bewaringstoestand: voetstuk en twee voeten. Hoogte: 1,8 cm. 
Breedte: 4,4 cm. Bewaarplaats: Kontich MHO. Inventarisnummer: HK 67 - 26. Productietechniek: Apart
gevormde voetplaat. Het voetstuk is massief en vermoedelijk niet malgevormd. De zijkanten en de voorste
hoeken zijn afgesneden. De figuur werd opgekleefd met behulp van barbotine. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2) tot grijsachtig dof oranjegeel (Munsell 10 YR 
7/1,5). Oppervlak plaatselijk donker roodachtig bruin (Munsell 5 YR 3/4) tot zwart (Munsell N 2). De 
donkerrode laag is afwezig op het breukvlak. Slechts lichte oranje verkleuring, vooraan op het breukvlak 
van de voeten. Dunne (verbrande ?) roodachtig bruine engobe ?. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad.

Waudrez

De naam van de vicus werd overgeleverd volgens het Itinerarium Antonini als Vodgoriacum en volgens de Peutingerkaart als 
Vogodorgiaco (Petit en Mangin 1994, 253(C. Ansieau); Hanut et al. 2003, 6). De nederzetting behoort tot de Civitas Nerviorum. 
Zij ontwikkelde zich langs de Romeinse weg van Bavay naar Keulen en aan de samenloop van de onbevaarbare waterlopen 
Samme en Bruille, die samen het riviertje Princesse vormen (Cahen-Delhaye et al. 1987, 87-89 (P. Dekegel en C. Ansieau ): 
situering p. 87 fig. 1). De minimale oppervlakte van de nederzetting wordt geschat op ongeveer vijftien hectare. Vanaf de
negentiende eeuw werden regelmatig ontdekkingen gesignaleerd op de site. Zo werden bij opgravingen tussen 1838 en 1863
kelders, waterputten en een pottenbakkersoven opgegraven, maar deze sporen zijn jammer genoeg niet precies te situeren
(Ansieau 1990, 11, 35). Prospecties tussen 1976 en 1978 leidden tot meer systematische opgravingen door de Cercle 
Archéologique de Waudrez en het Centre de Recherches d’Archéologie nationale van de UCL (Ansieau 1990, 12 fig. 5, 13 fig. 6:
overzicht en lokalisatie van de verschillende campagnes tot 1985).
Bij de eerste verwerking van de resultaten door C. Ansieau, werd de site verdeeld in twee zones, een eerste gelegen ten noorden
van de Chaussée Brunehault en een tweede zone aan de zuidzijde. Alleen de noordelijke zone werd in de studie van Ansieau
behandeld (Ansieau 1990, 14-19). Aan de noordoostzijde van de vicus, langs de Romeinse weg, bevond zich een geïsoleerd 
vierkant stenen gebouw met een zijde van 5 meter (Ansieau 1990, 14-17). Aan de noordwestzijde bevond zich een artisanale zone
(Ansieau 1990, 13-15, 17-18, 35). Hier werd van 1983 tot 1985 op de grens van de percelen A 104a en 67b, een ronde stenen put 
aangesneden met een diameter van 3 meter en een diepte van 13 m. Op minder dan 20 m ten oosten van de put werd in 1970 een 
kleine kelder met een bronsdepot opgegraven, vermoedelijk resten van een bronsatelier (Hannut et al. 2003, 7 Fig. 4 (plan):
structuur van 2,3 op 1,4 m met verticale wanden en vlakke bodem). Dit bronsdepot bevond zich in een houten kelder en bevatte
twee munten van Gallienus (253-268). Ook op andere plaatsen in het westelijk deel van de vicus werden brons- en ijzerdepots 
aangetroffen, alsook ijzerslakken. Samen met de pottenbakkersoven, ontdekt in de negentiende eeuw, geven zij een beeld van de
artisanale activiteiten van de bewoners van de vicus. De bezetting loopt in de noordelijke sector van de Augusteïsche periode tot
het midden van de derde eeuw (Ansieau 1990, 35). Er werden geen vierde-eeuwse sporen aangetroffen.
In de zuidelijke zone werden opgravingen verricht van 1979 tot 1982 dicht bij de samenvloeiing van de Samme en de Bruille. Er
werd een gebouwencomplex gevonden met een opeenvolging van verschillende chronologische fasen. Er werd onder andere een 
hypocaustsysteem gevonden en een kelder voorzien van een grote nis (Ansieau 1990, 13-14; Cahen-Delhaye et al. (ed.) 1987, 87 
(P. Dekegel en C. Ansieau)). Een voortzetting van de opgravingen in deze zone, toonde hier een bezetting aan vanaf het eerste 
kwart van de eerste eeuw tot in de vierde eeuw (Ansieau 1990, 35).
In 1984 werden acht crematiegraven uit de tweede en mogelijk derde eeuw opgegraven ten zuidwesten van de vicus langs de 
Romeinse weg (Archeologie 1984, 106-107 (P. Dekegel); Cahen-Delhaye et al. (red.) 1987, 89 fig. 4 (P. Dekegel en C. Ansieau);

Centraal-Gallische exemplaren: 100 %     Oost-Gallische exemplaren: 0 %
Centraal-Gallische series: 100 %                 Oost-Gallische series: 0 %

Gemeente: Waudrez. Fusie: Binche. Henegouwen, B.
Antieke naam: Vodgoriacum, Vogodorgiaco. Civitas: civitas Nerviorum.

Soort site: baanvicus; baan Bavay-Keulen, centrale nederzetting. Datering: 0 - 275/410 n.C.
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Vie Archéologique 60, 2003 (C. Ansieau en C. Polet)).
Op basis van de ligging van de vicus als etappeplaats op de weg Bavay-Keulen en de vroege datering, kan worden gesteld dat
Waudrez een Romeinse stichting is, die een centrale rol vervulde bij de organisatie van het hinterland.
In 1982 en 1983 werden in de noordelijke sector op percelen 67b en 104a door de Cercle Archéologique de Waudrez opgravingen
ondernomen, in de hoop de plaats van het bronsdepot te kunnen lokaliseren dat in deze omgeving ontdekt werd in 1970 (Ansieau
1990, 20). Het resultaat van de opgraving was niet de lokalisatie van het bronsdepot, maar de ontdekking van een stenen waterput
met een bijzonder rijke opvulling, waarin zich ook een terracottafragment van Venus bevond.

Zone I

Datering: 0 - 275 n.C.

Context 244: onbekend

De Romeinse oorsprong van het miniatuurbeeldje cat. nr. 1117 is onzeker.

Gecorrigeerde datering: 140/150-180/190 n.C.

Serie 71. Datering met iconografie: 140/150-180/190 n.C. Productieregio: Centraal-Gallië. Atelier: Tréguennec: statuette en 
ovenvondst 3082 (71).

Cat. nr. 1108 (71). Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: voorzijde van de 
onderbuik tot onder de knieën. Hoogte: 5,7 cm. Breedte: 4 cm. Bewaarplaats: Waudrez MA. 
Inventarisnummer: W 517 HC. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. 
Binnenin een brede holte vanaf die knieën. Verticaal gegraveerde vulva. Productieregio: Centraal-Gallië. 
Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/2,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Ansieau 1990, 26 nr. 5,6 en fig. 14,6: tekening van de voorzijde.

Cat. nr. 1117. Miniatuurstatuette. Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd of voeten. Het hoofd en de 
voeten zijn afgebroken. Een breukvlak ter hoogte van het zitvlak. Hoogte bij verticale onderbenen: 2,8 cm. 
Lengte Maximaal: 3,35 cm. Bewaarplaats: Waudrez MA. Inventarisnummer: W 518 HC. Massief. Een 
gaatje onderaan in het zitvlak duidt misschien op de produtietechniek of op de bevestiging van het 
figuurtje op een drager. Kleur: rood (Munsell 10 R 5/8). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Ansieau 1990, 26 nr. 5,7 en fig. 14,7.

Zone I, Secteur 2: Waterput (1983)

Soort vindplaats: waterput. Datering: 0 - 275 n.C.

Op het einde van 1982 werd door de Cercle archéologique de Waudrez een ronde waterput aangesneden op de grens tussen 
de percelen A 104a en 67b en op 77 meter van de Chaussée Brunehaut (Archeologie 1984, 106-107 (P. Dekegel); Ansieau 
1990, 17-18, fig. 10: doorsnede). Het uitgraven duurde twee en een half jaar, tot maart 1985. Hij was gebouwd in droog 
steenverband en was gelegen op 4 m afstand van de gevel van een stenen gebouw en op minder dan 100 m van de Romeinse
weg, maar over het karakter van de directe omgeving zijn geen gegevens bekend (Hanut et al. 2003, 10-11, 92). De 
nabijgelegen kelder met het metaaldepot geeft aan dat de zone een artisanaal karakter had.
Stratigrafisch werden 17 lagen onderscheiden (Hanut et al. 2003, 11-15; Gautier en Ingels 2003 105). Niveaus 16 tot 13
vertegenwoordigen de gebruiksfase van de put in de tweede helft van de tweede eeuw en de eerste helft van de derde eeuw.
Lagen 12 tot 6 omvatten de eerste fase van de intentionele opvulling. Deze is rijk aan houtskool  en verbrande pannen en 
bevat zeer veel vaatwerk. Lagen 5 tot 3 omvatten de tweede fase van de intentionele opvulling. Deze bevat grote blokken 
zandsteen en verbrand hout en vermoedelijk verbrande aarde. De keramiek is hier minder aanwezig en veel meer 
fragmentair.
De archaeologica zijn overvloedig aanwezig, vooral in de eerste opvullingsfase. Er werden munten gevonden, fibulae, terra
sigillata, terra nigra, gevernist aardewerk, terra nigra, gebronsd, geverfd en gewoon aardewerk (Hanut et al. 2003,15-86). 
Mogelijke cultusvoorwerpen zijn bolwandige potten in terra nigra met ante cocturam een gravure van een kruis ingeschreven
in een cirkel, een gezichtsvaas, gegraveerd post cocturam, een wierookbrander, een planetenvaas, een kalksteenblok met 
schematisch gegraveerde menselijke voorstelling met geaccentueerde mannelijke geslachtsdelen en een klein kalkstenen 
bassin. Bodems van verschillende potten werden intentioneel doorboord (Hanut et al. 2003, 93).
De put was in gebruik in de tweede helft van de tweede en de eerste helft van derde eeuw. De opvulling gebeurde twee fasen
die elkaar snel opvolgden. In een eerste fase werd een  grote hoeveelheid aardewerk gestort, waarvan zeer veel volledige
profielen en een ongewone hoeveelheid aardewerk (Hanut et al. 2003, 86-88). De tweede  fase begon met een echte
verzegeling van de onderste lagen door een dichte concentratie van grote kalksteenblokken (couche 4). Verder bevat de
tweede fase veel dakpannen en verkoolde balken. De keramiek en dierenbeenderen zijn minder frequent dan in de eerste
fase. Deze opvulling is afkomstig van de omliggende nederzetting. Er is geen chronologisch verschil tussen beide fasen. Een
weinig gebruikte munt van Valerianus geslagen tussen 256 en 258 n.C. uit laag 6 is de terminus post quem voor de
opvulling.
De fauna van de put kan worden ingedeeld in drie groepen: consumptieresten, resten van artisanale activiteit (productie van 
beenderlijm), onvolledige kadavers van 7 paarden, vrij volledig skeletten van onder meer een hert een haas, een varken en 
een geit, resten 59 honden van verschillende maten, resten van een vrouw van middelbare leeftijd en een kind van zes 
(Gautier en Ingels 2003, 112, 115). Volgens Gautier en Ingels zou een aanval van de Franken een verklaring kunnen zijn 
voor de aanwezigheid van het brandafval, de menselijke en een deel van de dierlijke resten. De datering van de opvulling in
het midden van de derde eeuw ondersteunt deze hypothese. Bij de zuivering van de site, zouden de resten van de 
slachtoffers, het vee en de huisdieren in de put zijn gestort, samen met consumptieresten en artisanale resten van voor de
inval. Het is niet mogelijk hierin resten van rituele maaltijden te herkennen, maar in de eerste fase van de opvulling werd wel
een ritueel depot herkend met volledig vaatwerk op de bodem van de put.
Volgens Hanut, Capers en Ansieau duidt de aanwezigheid van reeksen van hetzelfde vaatwerk op een ritueel depot (Hanut et
al. 93-94). Het wijst op een voorafgaande selectie. Voorafgaand aan het depot had een maaltijd plaats waarbij het vaatwerk
gebruikt werd, deels voor de bereiding, deels voor de consumptie. Samen met de beenderen en de haardresten werden de 
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scherven in het depot geworpen. Intentionele breuk maakte het vaatwerk onbruikbaar. Argument voor het ritueel karakter is
ook het voorkomen op 10,2 m diepte van de gegraveerde mensenfiguur in zandsteen, het stenen bassin, een fragment van een
pot met gestileerd menselijk gezicht en geometrische graffiti van wieltjes. Ook de aanwezigheid van paarden en een grote
hoeveelheid honden die niet met de consumptie in verband staan, wijzen mogelijk op een ritueel karakter van de opvulling.

 Context 245: couche 4

Laag 4 bevond zich tussen 2,85 en 6,2 m diepte en verschilde inhoudelijk van de andere lagen. Zij bevatte een grote
hoeveelheid zandsteenblokken, tegulae, verkoolde balken en ertussen donkerbruine aarde (Hannut et al. 2002, 12).
Sommige steenblokken droegen brandsporen  en soms was ook de grond rood verkleurd. Verder bevatte zij nagels, 
keramiek en dierenbeenderen. Een fragment van een Venusbeeldje cat. nr. 1109 werd gevonden op een diepte van 3,9
m.  De steenlaag vormde een metersdikke massieve verzegeling van de eerste opvullingsfase van de waterput in het
midden van de derde eeuw.

Soort context: tweede opvullingslaag met steenblokken. Datering: 150-250/275 n.C.

Cat. nr. 1109. Thema: Venus. Type: met neervallend kleed. Bewaringstoestand: fragment van de 
linkerhand en de bovenkant van de dij en het kleed. Hoogte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Waudrez MA. 
Inventarisnummer: W 485 Vondstnummer -390 Pts. WV 83. Vondstspecificatie: Op het beeldje staat aan 
de achterzijde de vermelding “-390 Pts. WV 83”. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Fijne naad. Kleed en linkerhand zijn eveneens opgenomen in de binnenholte. Productieregio: 
Centraal-Gallië. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Ansieau 1990, 26 nr. 5,5 en fig. 14,5: tekening van de voorzijde; Hannut et
al. 2003, 81 Fig. 61,3.

Wervik

De nederzetting is gelegen bij het samenvloeien van de Leie en de Sint-Jansbeek. Zij was gelegen langs de weg Tournai - Cassel,
op de plaats waar deze de Leie kruist (Bauwens-Lesenne 1963, 128-131: De Romeinse baan Bavay - Tournai - Cassel - Boulonge
werd aangesneden in de Groenstraat en op de Steenakker; J. Carpentier, Wervicq, bourgade belgo-romaine, FAHB, 35ste congres,
Kortijk 1953, 51-59, Pl. I en II: over de weg p.52). De vicus staat vermeld op het Itinerarium Antonini en de Tabula Peutingeriana
respectievelijk onder de namen Viroviacum en Virovino.
De begrenzing van de nederzetting wordt gevormd in het noorden door de Sint-Jansbeek, ten oosten door de Molenstraat, ten
zuiden door de Leie en ten westen door de Nieuwstraat (Goeminne 1970, 62 fig. 20, 64). Binnen deze zone treft men een 
homogene archeologische laag aan met voorwerpen van de Claudische periode tot de derde eeuw. De voornaamste opgravingen 
werden tot nu toe verricht in de noordelijke periferie, meer bepaald op het terrein van het Sint-Janshospitaal en de aanpalende 
Steenakker. De sporen in deze zone zijn voornamelijk van artisanale aard.
De nederzetting kende onmiddellijk na haar ontstaan onder Claudius (41-54) een sterke bloei tot ver in de tweede eeuw. Vanaf het
einde van de tweede eeuw verminderde het geïmporteerd vaatwerk, waarna het in de derde eeuw zeldzaam werd. De voornaamste
bron voor de chronologie en de handelsbetrekkingen, wordt tot nog toe gevormd door de terra sigillata uit de perifere zone van de
nederzetting rond de Steenakker en het Sint-Janshospitaal (Goeminne 1970, 15-30, 62-68 (H. Thoen: onversierde terra sigillata).
De Zuid-Gallische ateliers domineerden de eerste eeuw. In de tweede eeuw namen de Centraal-Gallische ateliers de markt over, 
met in de tweede helft van de tweede eeuw een verhoging van de import, vooral met Cinnamus uit Lezoux. De Oost-Gallische 
ateliers drongen door tussen 120 en 140 n.C. en verhoogden hun aanbod in de tweede helft van de tweede eeuw. In de derde eeuw
hadden zij het monopolie over de schaarse overblijvende import. Buiten het wegvallen van de Centraal-Gallische ateliers kan
volgens Goeminne ook het inkrimpen van de nederzetting in de derde eeuw een oorzaak zijn voor de schaarste aan derde-eeuws 
materiaal in deze randzone van de nederzetting. Anderzijds stelde hij een economische achteruitgang vast in gans het gebied 
tussen Leie en de kustvlakte vanaf het einde van de tweede eeuw, o.m. ook bij het onderzoek van de munten (H. Goeminne 1968,
West-Vlaanderen tussen Leie en kustvlakte gedurende de Romeinse periode. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, Gent).

Centraal-Gallische exemplaren: 0 %     Oost-Gallische exemplaren: 100 %
Centraal-Gallische series: 0 %                 Oost-Gallische series: 100 %

Gemeente: Wervik. Fusie: Wervik. West-Vlaanderen, B.
Antieke naam: Viroviacum, Virovino. Civitas: civitas Menapiorum.

Soort site: baan Tournai-Cassel. Datering: 40-275 n.C.

Sint-Janshospitaal

Soort vindplaats: noordoostelijke periferie van de nederzetting, pottenbakker, artisanaat, wegtracé.

Na de verwoesting van het Sint-Janshospitaal door bombardementen in 1940, kwamen bij toeval in 1950 Romeinse resten 
aan het licht. Datzelfde jaar werden door de NDO, opgravingen verricht op de aanpalende Steenakker (Goeminne 1970, 
17-14: situering p.10 fig. 1 en 62 fig. 20 en opgravingsplan Pl. I). Het terrein was sterk verstoord door middeleeuwse en 
recentere bouwactiviteit. Nergens werden stenen funderingen of een volledige plattegrond van houtbouw aangetroffen. Wel
werd een noordzuid verlopend Romeins wegtracé aangesneden, waarvan de aanleg oploopt tot de eerste eeuw n.C. Ten 
oosten van de weg bevond zich een pottenbakkersoven die gebruikt werd rond het midden van de eerste eeuw, vergezeld van
enkele gelijktijdige afvalkuilen. Scherven van technisch vaatwerk kunnen wijzen op lokale metallurgie. Bij de heropbouw
van het hospitaal kwamen in de loop van 1950 en 1951 nog vondsten aan het licht, waaronder een stenen waterput. De
waterput die zich onder het koor van de kapel van het hospitaal bevond, werd opgevuld in de loop van de tweede helft van de
tweede eeuw.
In de daaropvolgende jaren werd door nieuwsgierigen druk gegraven tussen de Leiebrug en het Sint-Janshospitaal, waarbij
geregeld de Romeinse bewoningslaag werd aangesneden. Zo vond J. Carpentier uit Izegem in 1952 twee terracotta’s op het
terrein van het Sint-Janshospitaal. Het gaat om de voorstellingen van Mercurius nr. 334 en van een duif nr. 750. Over de duif
specifieert hij: “Cette colombe en terre cuite blanche a été retrouvée dans le terrain de l’hôpital où le sol contenait de
nombreux ossements calcinés. Toutefois, ce sol montrant clairement qu’il a été remué à plusieurs reprises, il est difficile 
d’établir une connexité entre cette figure et ces restes humains” (Carpentier 1952, 180). Het is onwaarschijnlijk dat de 
beenderresten die Carpentier meende te herkennen afkomstig zouden zijn van graven uit de Romeinse periode. Opgravingen
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door de NDO in 1950, toonden immers aan dat de zone van het Sint-Janshospitaal en de aanpalende Steenakker, die de
noordoostrand van de vicus vormt, mogelijk een woonfunctie en met zekerheid een artisanaal karakter had. Waar wij
zekerheid hebben over de herkomst van de duif door de hierboven geciteerde tekst van Carpentier, is dit minder het geval
voor de Mercurius (Over de precieze vindplaats van de statuetten bestaat geen eensgezindheid in de literatuur: HKGOKK 25,
1951-1952, 269: in verband met de vindplaats van beide statuetten “non loin du pont sur la Lys, mais au maximum à 100 m 
de l’hôpital.”: deze slordige omschrijving omvat naast het Sint-Janshospitaal ook de Steenakker en de Groenstraat;
Goeminne 1970, 62: beide statuetten werden gevonden bij onderzoek in de Groenstraat in 1952; VMSOCW 10, 1975, 29 (P.
Despriet): beiden werden in 1951 gevonden in de puinen of bij de bouw van het Sint-Janshospitaal). Over de 
vondstomstandigheden van het Mercuriusbeeldje bericht Carpentier: “Parmi des débris d’amphores rassemblés par les
ouvriers, j’ai pu reconnaitre une statuette mutilée ...”. De lokalisatie van de werken wordt niet specifiek vermeld, maar uit het
verslag kan worden opgemaakt dat het ook hier om het Sint-Janshospitaal gaat (Carpentier 1952, 179-181: enkel vondsten
uit de Groenstraat en het Sint-Janshospitaal worden besproken, waarbij die van de Groenstraat uitdrukkelijk apart worden
vermeld).

Context 246: onbekend

Serie 948. Datering met iconografie: 155/200-250 n.C. Productieregio: Oost-Gallië. Atelier: Köln: petrografische analyse 334 
(948), pigment 1198 (948), epigrafie (plaatsnaam) 334 (948) en 1198 (948).

Cat. nr. 334 (948). Thema: Mercurius. Type: gezeten op een rots met beurs, caduceus, bok, haan en 
schildpad. Bewaringstoestand: bewaard van de ellebogen tot de onderrand van de basis. De voorste punt 
van de rots, de onderrand achteraan en een groot stuk uit de wand achteraan rechts ontbreken. Een scherf 
gewoon aardewerk werd in het ontbrekende stuk gekleefd. Hoogte: 9,3 cm. Lengte Maximaal: 11 cm. 
Bewaarplaats: Wervik AM. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op
het oppervlak. Geïntegreerde rotsvormige basis met inscriptie op de bovenrand. Breed gladgestreken naad.
De uitgevaagde details de koppen van de steenbok en de haan werden niet geretoucheerd. Productieregio: 
Oost-Gallië. Inscriptie: op de keerzijde van de sokkel, op de bovenrand: ...CA... Kleur: licht tot dof 
geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Carpentier 1952, 180 nr. 6b: foutief geïdentificeerd als “personnage féminin” en in verband gebracht met
Nehalenia; Carpentier 1955, 53-54 Pl. I Fig. 1,5; Dheedene 1959, 167 nr. 805; Despriet 1975 (Wervik), 
29-37 fig. 2-3: lezing van inscriptie I.CA; Renier 1993, 18; Lange 1994, 271 Serie 196 Nr. 8: lezing 
...[C]CA[A]....

Serie 909. Datering met iconografie: 60/70-200/210 n.C. Productieregio: Oost-Gallië.

Cat. nr. 750 (909). Thema: duif. Type: met ring om de hals. Bewaringstoestand: Het voetstuk ontbreekt 
volledig en werd fictief gereconstrueerd met gips en een glasscherf. Beschadiging aan de rechterzijde van
de hals. Lengte Maximaal: 13,3 cm. Bewaarplaats: Wervik AM. Productietechniek: twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Breed gladgestreken naad onderaan en boven op de kop. Geen luchtgat. 
Productieregio: Oost-Gallië. Kleur: witter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard 
(Mohs 4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Carpentier 1952, 180 nr. 6a; Carpentier 1955, 53-54 Pl. I 
Fig. 1,6; Dheedene 1959, 167 nr. 804; Despriet 1975 (Wervik), 29-37 fig. 4a-b; Renier 1993, 16.
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