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DEEL 2: DE SERIECATALOOG





1. HET GEBRUIK VAN DE SERIECATALOOG

De thema’s werden gegroepeerd naargelang de soort van de voorstellingen in de volgorde vrouw, man,

paar, buste, zoogdier, vogel en architectuur. Daarbinnen zijn de thema’s alfabetisch gerangschikt. Na

de omschrijving van het type (attributen) en de variant (de schikking van de attributen) volgt de serie

met een individueel nummer. Als laatste volgt een opsommende lijst van de voorwerpen die samen een

serie vormen.

De beschrijving van de serie gebeurde volgens onderscheidende criteria, dit wil zeggen, die kenmerken

waardoor de serie verschilt van een andere serie. Eigenschappen die door verschillende series gedeeld

worden staan bovenaan in de beschrijving. Door deze werkwijze kan het voorkomen dat bepaalde

kenmerken van een kapsel of een attribuut op een lager niveau van de beschrijving in meer detail

hernomen worden.

Alle beschrijvingen van personen en dieren zijn geschreven vanuit het standpunt van de figuren zelf.

Rechts en links hebben dus geen betrekking op het standpunt van de toeschouwer.

Per serie wordt de samenvattende informatie weergegeven over de interne mechanische verbanden van

de exemplaren, de externe mechanische verbanden (het stamverband), de gedateerde contexten, de

inscripties, de productietechniek, de gegevens uit petrografie en XRF, de productieregio, de

samenvattende informatie over de ateliers, de datering en de bibliografische verwijzing van de gekozen

foto. Deze verwijst naar de bibliografie bij het afgebeelde exemplaar. De verschillende dateringniveaus

beantwoorden aan de dateringsmethode, uitgelegd in het inleidend deel, onder de hoofding

methodologie.

In het iconografisch overzicht zijn de verschillende thema’s opgesomd die voorkomen in de cataloog.

Een korte omschrijving bakent het thema af op basis van de verschijningsvorm in terracotta. Duidelijk

herkenbare klassieke voorstellingen zoals Venus, Minerva en Apollo en genrevoorstellingen zoals de

doorntrekker worden behandeld onder hun algemeen aanvaarde naam. Andere voorstellingen worden

ondergebracht onder gevatte formuleringen zoals zittende vrouw met vruchten of dwerg met

kapmantel. De gebruikte klassieke benamingen doen geen uitspraak over een inhoudelijk Grieks-

Romeinse interpretatie van de voorstelling.

Als uitgangspunt voor de datering van de series hebben wij gekozen voor de archeologische datering.

Deze wordt met toenemende nauwkeurigheid bepaald door de archeologische datering van sites,

vindplaatsen en contexten van de exemplaren die behoren tot een serie. Hoe meer exemplaren

gedateerd zijn, hoe meer de kracht van de voorgestelde datering toeneemt. Wanneer de verschillende

dateringen eenvormig zijn is het niet moeilijk hieruit een gemeenschappelijk resultaat te berekenen. In

de praktijk hebben de dateringen vaak een zeer uiteenlopende nauwkeurigheidsgraad. Zo zal een

archeologische datering geleverd door de context in de regel beter begrensd zijn dan een datering

geleverd door de vindplaats of algemeen door de site. In het laatste geval is meestal zowel de

bovengrens als de ondergrens van de gestelde datering te ruim.

Vaak blijft de boven - of ondergrens van de datering van een context vaag omschreven. Om die reden

is het methodologisch niet opportuun de datering van een serie te berekenen aan de hand van de

gemiddelde waarden van de verschillende exemplaren van een serie. Onnauwkeurige boven - of

benedengrenzen zouden de uiteindelijke datering in de ene of de andere richting negatief beïnvloeden.

Daarom hebben wij gekozen voor een gemeenschappelijke datering, waarbij de terminus post quem

van één exemplaar en de terminus ante quem van een ander exemplaar bepalend zijn voor de datering

van een serie. Deze werkwijze biedt de beste garanties voor het bepalen van de gemeenschappelijke

gebruiksperiode. Wanneer in sommige gevallen de dateringen niet overlappen, kan de gebruiksperiode

lopen van de tijd kort voor de terminus ante quem van de oudste datering en kort na de terminus post

quem van de jongste datering. Wanneer deze te ver uit elkaar liggen of wanneer een verdenking bestaat

tegenover een afwijkende datering, moet gekozen worden voor de best gefundeerde datering.

Dateringen kunnen op die manier beoordeeld worden op hun betrouwbaarheid en aberrante dateringen

kunnen worden opgespoord en verwijderd.
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2. ICONOGRAFISCH OVERZICHT

VROUW

CYBELE

Staande of zittende vrouw, steeds met muurkroon, vaak begeleid door een of meerdere leeuwen en soms als berijdster
van dit dier. Verdere attributen zijn de patera en vaak een vrucht of een aar, een tympanon (tamboerijn) en cimbalen.
Voorstellingen van vrouwen met muurkroon en met als enig attribuut vruchten, of met een vogel, een zittende hond 
of een wikkelkind werden ondergebracht onder de respectievelijke themata vrouw met vruchten, vrouw met vogel, 
vrouw met hond en vrouw met kind.

Cybele staand met gesluierd hoofd

patera (?)

Cybele zittend met patera

een patera in elke hand

Cybele zittend met aar en patera

aar in de rechterhand - patera in de linkerhand

Cybele zittend met patera, het hoofd gesluierd

patera in de rechterhand

Cybele zittend met leeuw, patera en aar, het hoofd gesluierd

geflankeerd door twee leeuwen - patera in de rechterhand - aar in de linkerhand

Cybele zittend met leeuw, tympanon, cimbalen en aar, het hoofd gesluierd

tympanon in de linkerhand - aar in de rechterhand - cimbalen op de schoot - geflankeerd 
door twee leeuwen

Cybele zittend met leeuw en patera

een patera in beide handen - één leeuw gezeten aan de linkerzijde

Cybele gezeten op een leeuw, met tympanon, het hoofd gesluierd

Cybele met linkerhand op tympanon en rechterhand aan de manen - leeuw met linkerpoot 
op globe

Cybele fragmentarische serie

Cybele gezeten - patera in de rechterhand - leeuw aan rechterkant

Cybele onvolledige serie: vermoedelijk Cybele

vlakke muurkroon zonder sluier - dot op het achterhoofd - geen haarlokken in de hals

Vlakke muurkroon zonder sluier - dot op het achterhoofd - geen haarlokken in de hals

DIANA

Staande vrouw met boog, pijlenkoker en hond.

Diana grijpend naar een pijl, met boog, pijlkoker en hond

pijlkoker op de rug - rechterhand omhooggeplooid, grijpend naar de pijl - boog in de 
linkerhand - hond links

pijlkoker op de rug - rechterhand omhooggeplooid, grijpend naar de pijl - de borst naakt

Diana met gekruiste benen en met boog, pijlkoker en hond

pijlkoker links - boog rechts - hond tussen de boog en het rechterbeen

EPONA

Vrouwelijke ruiter in amazonezit te paard, zonder verdere attributen of met een wisselende combinatie van een 
patera, een hoorn, vruchten, een aar en een hond.

Epona zonder attributen

Epona met rechterhand op het lichaam geplooid en linkerarm gestrekt op de manen

Epona met patera en hoorn

Epona met hoorn in de rechterarm, patera in de linkerhand

Epona met hoorn in de linkerarm, patera in de rechterhand

Epona met aar en vrucht
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Epona, gezeten op de linkerflank, met een aar in de rechterhand en een vrucht in de 
linkerhand

Epona met aar, vrucht en hond

Epona, gezeten op de linkerflank, met een aar in de rechterhand, een vrucht in de 
linkerhand en een hond op de schoot met de kop naar links

Epona met gevulde schoot

Epona met vruchten op de schoot

Epona fragmenten van paarden met blokvormige contouren

FORTUNA

Fortuna staand met hoorn

hoorn rechts - capite velato

Fortuna staand met hoorn en patera

rechts patera - links hoorn steunend op het voetstuk

rechts patera - de hoorn in de linkerarm

Fortuna staand met hoorn, roer en globe

rechts het roer - de hoorn in de linkerarm

Fortuna staand met hoorn en roer

rechts het roer - de hoorn in de linkerarm

de hoorn in de rechterarm - het roer links

Fortuna zittend met hoorn en beker

hoorn rechts - beker links

Fortuna zittend met hoorn en patera

hoorn rechts - patera links

patera rechts - hoorn links

Fortuna zittend met hoorn en vrucht

een ronde vrucht in de rechterhand - hoorn links

Fortuna zittend met hoorn en aar

hoorn links - aar op rechterknie

Fortuna zittend met hoorn en gevulde schoot

vruchten in de schoot - hoorn links

Fortuna zittend met hoorn, patera en gevulde schoot

patera rechts - vruchten in de schoot - hoorn links

patera rechts - korf of brood in de schoot - hoorn links

Fortuna zittend met hoorn, roer en gevulde schoot

roer rechts - hoorn links - vruchten op de schoot

Fortuna zittend met hoorn en roer

hoorn links - roer vlak tegen het rechterbeen

hoorn links - roer vlak tegen de rechterzijleuning

Fortuna zittend met hoorn, roer en globe

hoorn links - roer in een schuine hoek tegen het rechterbeen, steunend op een globe

Fortuna zittend met twee hoornen

hoornen links en rechts naast de armen

Fortuna met twee hoornen en bijfiguren

rechts een roer op een globe - links een amor op een globe

links een amor

rechts een amor, steunend op een rots en met het hoofd op de rechterknie - links een amor 
beide armen omlaag

rechts een roer op een globe - links een amor op een globe
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ISIS

Vrouw met lotusknop en sistrum

Isis staand met lotus en sistrum

lotusknop op het hoofd - sistrum in de omhooggeheven rechterhand

Isis staand met sistrum en ketting met drie schakels

sistrum in de rechterhand - ketting met drie schakels in de linkerhand

Isis fragmentarische serie

hoofd met sikkelvormige diadeem en lotus (?)

JUNO

Zittende vrouw met patera en scepter.

Juno zittend met patera en scepter

patera rechts - scepter links

JUNO (?) CAPITE VELATO

Staande vrouw met de mantel over het hoofd gedrapeerd. Voorstellingen met spinrokken werden uitgesloten en zijn 
ondergebracht onder de hoofding Parca. Ook de zittende voorstellingen met hond of vruchten werden ondergebracht
onder de desbetreffende themata. Staande of zittende voorstellingen met cornucopia, werden besproken bij Fortuna.

Juno (?) capite velato staand met patera

rechts patera

rechts patera

Juno (?) capite velato staand met ring en kistje

ring in de rechterhand - kistje in de linkerhand

Juno (?) capite velato staand zonder identificeerbare attributen

rechterhand gesloten voor de buik - linkerhand met mantelpand

MINERVA

Staande of zittende vrouw, steeds met helm en schild en vaak met een gorgonenhoofd op de borst.

Minerva staand met omhooggeplooide rechterarm

rechterhand aan de schouder - linkerhand op het schild - kleed

rechterhand aan de schouder - linkerhand op het schild - kleed en mantel

Minerva staand met rechterarm op de romp geplooid

linkerhand op het schild - kleed en mantel

Minerva staand met rechterarm omlaag zonder attribuut

linkerhand op het schild - kleed

linkerhand op het schild - kleed en mantel

Minerva staand met met krans (?)

linkerhand op het schild - kleed en mantel

Minerva staand met patera

patera in de rechterhand - linkerhand op het schild - kleed en mantel

Minerva staand met patera, het schild rustend op een globe

patera in de rechterhand - linkerhand op het schild - kleed en mantel

Minerva staand met lans, het schild rustend op een globe

lans in de rechterhand - linkerhand op het schild - kleed en mantel

Minerva staand met lans en uil

lans in de rechterhand - linkerhand op het schild - uil op de basis tegen het schild

lans in de rechterhand - linkerhand op het schild - uil op de basis tegen de lans

Minerva staand met uil, slang en apart Medusahoofd

slang in de rechterhand - linkerhand op het schild - Medusahoofd rechts op de basis - uil 
links op de basis

Minerva staand met aren pikkende vogel en apart Medusahoofd

aar in de rechterhand - linkerhand op het schild, steunend op het Medusahoofd
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Minerva zittend zonder attribuut in rechterhand

linkerhand op het schild dat steunt op een globe

linkerhand op het schild

Minerva zittend met bolrond voorwerp

vrucht in de rechterhand - linkerhand op het schild

Minerva zittend met patera

patera in de rechterhand - linkerhand op het schild

Minerva zittend met patera, het schild rustend op een globe

patera in de rechterhand - linkerhand op het schild

Minerva zittend met aar in de rechterhand

aar in de rechterhand - linkerhand op het schild

Minerva zittend met aren pikkende vogel

aar in de rechterhand - linkerhand op het schild

Minerva met omhooggeplooide rechterarm in een aedicula

rechterhand aan de schouder - linkerhand op het schild

PARCA

Staande of zittende vrouw met spinrokken of boekrol. Bij de staande voortellingen is het hoofd verhuld. Soms wordt
naast het spinrokken ook de spinklos afgebeeld.

Parca staand met patera, spinrokken en verhuld hoofd

patera in de rechterhand - spinrokken in de linkerhand

Parca zittend met spinrokken en spinklos

spinrokken in de linkerhand - spinklos in de rechterhand

Parca zittend met boekrol

geopende boekrol op de schoot

VENUS

Geheel of gedeeltelijk naakte vrouw, meestal staand voorgesteld.

Venus met neervallend kleed

rechterhand aan de rechterhaarlok - linkerarm gestrekt naast het lichaam - het kleed valt 
naast het linkerbeen (anadyomenè)

rechterhand aan de buik - linkerarm gestrekt naast het lichaam (pudica)

rechterhand aan de borst - linkerarm gestrekt naast het lichaam (pudica)

rechterhand aan de borst - linkerhand aan de buik (pudica)

rechterarm gestrekt naast het lichaam - linkerhand aan de borst (pudica)

Venus met bedekt onderlichaam

rechterhand aan het haar - linkerhand aan het kleed

rechterhand op de buik - linkerarm gestrekt naast het lichaam

rechterhand aan de borst - linkerhand aan het kleed

rechterhand op de buik - linkerhand op de borst

Venus met opwaaiend kleed

beide armen omlaag

Venus zonder kleed

rechterhand aan het haar - linkerhand aan de buik (pudica)

rechterhand aan de buik - linkerhand aan de borst (pudica)

Venus met spiegel

beide armen omlaag - spiegel zonder handvat in de rechterhand

beide armen omlaag - de rechterhand rust op een spiegel die met de steel op de basis staat

linkerarm aan het haar - de rechterhand rust op een spiegel die met de steel op de basis staat

Venus met krans

beide armen omlaag - een krans in de rechterhand

Venus met bolrond voorwerp
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beide armen omlaag - rechterhand met kleed - linkerhand met bolrond voorwerp

Venus met kruik

kruik in de rechterhand - neervallend kleed onder de linkerhand

kruik in de linkerhand - neervallend kleed dat de voorzijde van het rechterbeen bedekt

leunend tegen een pijler - rechterarm omhooggeplooid naar de haarlok - linkerhand op de 
gutsende kruik

leunend tegen een pijler - rechterarm gestrekt naast het lichaam - linkerhand op de gutsende
kruik

Venus met Amor

Venus met rechterarm omhooggeplooid naar het haar en linkerarm omlaag - Amor links 
met gekruiste benen, leunend op een fakkel

Venus met rechterarm op de borst en linkerarm omlaag - Amor links met spiegel in de 
opgeheven rechterhand

Venus met rechterarm op de borst en linkerarm omlaag, de linkerhand op de spiegel - Amor
links met grote spiegel boven het hoofd

Venus met rechterarm op de borst en linkerarm omlaag, de linkerhand op de schaam - 
Amor links met grote spiegel boven het hoofd

Venus met rechterarm op de borst en de linkerarm omlaag op het hoofd van Amor - links 
ithyfallische Amor met de armen rond het hoofd

Venus met rechterarm op de borst en de linkerarm omlaag - rechts Amor op een pijler, een
spiegel in de opgeheven rechterhand

Venus met rechterarm omlaag en de linkerarm aan de borst - Amor links op een pijler

Venus met borstband, de armen opengespreid - Amor links gezeten op een pijler met een 
rond voorwerp boven het hoofd in de rechterhand

Venus met borstband, handen op de borst - links Amor gezeten op een pijler (?)

Venus met beide armen omlaag, linkerhand met krans - rechts Amor met een rond 
voorwerp

Venus met beide armen omlaag, linkerhand met krans - rechts Amor met rond voorwerp

Venus met beide armen omlaag - Amor rechts met schelp

Venus houdt met opgeheven rechterarm de mantel omhoog - Amor links

Venus met Priapus

beide armen omlaag - links Priapus met omhooggeheven kleed

Venus met meerdere personen

Venus naakt, beide armen omlaag - rechts spiegel dragende Amor - links vrouw (?) met 
neervallend kleed

Venus met mantel - rechts kleinere Venus en zittende figuur met rond voorwerp op de buik
- links kleinere Venus en paar met gekruiste ledematen

Venus met tweede Venus en gans

Venus met linkerhand aan het haar - rechts een kleinere Venus op een voetstuk, met beide 
handen aan het haar - links een gans

Venus met dolfijn, uil en adelaar

Venus met rechterhand aan de rechterschouder, linkerarm omlaag met neervallend kleed, 
een uil op de linkerschouder - rechts een dolfijn - links een adelaar, gezeten voor het 
neervallend kleed

Venus met neervallend kleed in aedicula

rechterhand aan de rechterhaarlok - linkerarm gestrekt naast het lichaam - het kleed valt 
naast het linkerbeen

rechterhand op de rechterborst - linkerhand aan het neervallend kleed

Venus zonder kleed in aedicula

rechterhand op de rechterborst - linkerhand op de schaam

beide armen omlaag naast het lichaam

Venus met bolrond voorwerp in aedicula

rond voorwerp in de rechterhand op de buik - neervallend kleed langs het linkerbeen

rond voorwerp in de rechterhand, naast het lichaam - neervallend kleed langs het 
rechterbeen - linkerhand aan het haar
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Venus met meerdere personen in aedicula

Venus reikt met de linkerhand naar het haar en grijpt met de rechterhand de linkerhand van
de rechtse bijfiguur - links en rechts een bijfiguur

Venus zittend

kleed dat rond openwaait rond het hoofd - armen gekruist

beide armen omlaag

VICTORIA

Staande vrouw met breed opwaaiend kleed, vaak gevleugeld en met als attributen wisselend een palmtak, een krans ,
een patera, een globe, een tropaeum of een combinatie van deze attributen.

Victoria staand met palm en patera

patera in rechterhand - palm in linkerhand

Victoria staand met palm en globe

globe in rechterhand - palm in linkerhand

palm in de geheven rechterhand - staand op een globe

Victoria staand met palm, krans en globe

krans in de geheven rechterhand - palm in de linkerhand - staand op een globe

Victoria staand met vleugels, palm en krans

krans in de geheven rechterhand - palm in de linkerhand - gesloten vleugels op de rug

Victoria staand met vleugels, tropaeum en krans

tropaeum tegen de linkerarm - vleugels op de rug

VROUW MET HOND

vrouw met hond zittend

hond naar rechts - ronde rugleuning

hond naar links - ronde rugleuning

vrouw met hond zittend met vrucht

hond naar rechts - in elke hand een vrucht - zetel met lage rugleuning

vrouw met hond zittend met aar

hond naar links - aar in de rechterhand - zetel met hoekige rugleuning

hond naar rechts - aar in de rechterhand

vrouw met hond zittend met vruchtenschaal

hond naar rechts - schaal met vruchten in de rechterhand - lage rugleuning

vrouw met hond zittend met aar en vrucht

hond naar rechts - aar in de rechterhand - vrucht in de linkerhand - zetel met afgeronde 
rugleuning

hond naar links - aar in de rechterhand - vrucht in de linkerhand - zetel met afgeronde 
rugleuning

hond naar links - aar in de rechterhand - vrucht in de linkerhand - zetel met hoge hoekige 
rugleuning

vrouw met hond zittend met aar en patera

hond naar rechts - aar in de rechterhand - patera in de linkerhand - ronde rugleuning

vrouw met hond zittend met gevulde schoot

hond naar rechts - vruchten op de schoot

hond naar rechts - vruchten op een schaal op de schoot

hond naar links - vruchten op de schoot - zetel met hoge hoekige rugleuning

vrouw met hond zittend met vrucht en verhuld hoofd

hond naar rechts - een ronde vrucht in de rechterhand - zetel met lage rugleuning

vrouw met hond zittend met aar en muurkroon

hond naar links - aar in de rechterhand - zetel met hoekige rugleuning

hond naar rechts - aar in rechterhand - zetel met ronde rugleuning

vrouw met hond zittend met patera en muurkroon
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hond naar rechts - kleine patera in de linkerhand - ronde rugleuning

vrouw met hond zittend met aar, vrucht en muurkroon

hond naar links - aar in de rechterhand - vrucht in de linkerhand - zetel met hoge hoekige 
rugleuning

vrouw met hond zittend met gevulde schoot en muurkroon

hond naar rechts - vruchten op een schaal op de schoot

vrouw met hond staand

hond in de rechterarm - staafvormig attribuut in de linkerhand - hoge rechthoekige kroon 
(muurkroon ?) - oorknoppen

VROUW MET KIND

vrouw met kind staand met één kind

liggend naakt kind reikt met de linkerhand naar de linkerborst

wikkelkind schuin voor de buik

vrouw met kind staand met één kind, de borst ontbloot

wikkelkind schuin voor de buik

vrouw met kind staand met kruik en één kind, de borst ontbloot

kruik in de rechterhand - naakt kind in de linkerarm

vrouw met kind staand met kruik en één kind

kruik in de rechterhand - naakt kind in de linkerarm

vrouw met kind zittend met twee kinderen, de borst ontbloot (nutrix)

kleed met geometrische plooien - zetel met verticaal vlechtwerk

kleed met soepele plooien - zetel met verticaal vlechtwerk

kleed met geometrische plooien - zetel met horizontaal vlechtwerk - wikkelkindjes met 
ingebonden armen

kleed met soepele plooien - zetel met horizontaal vlechtwerk - wikkelkindjes met 
ingebonden armen

zetel met ronde rugleuning zonder vlechtwerk - wikkelkindjes met ingebonden armen

vrouw met kind zittend met één kind, de borst ontbloot (nutrix)

kleed met soepele plooien - zetel met verticaal vlechtwerk

kleed met soepele plooien - zetel met horizontaal vlechtwerk

zetel met ronde rugleuning, zonder vlechtwerk - wikkelkind met ingebonden armen aan de 
linkerborst

vrouw met kind zittend met één kind en aar of vrucht, de borst ontbloot (nutrix)

het kind zit frontaal op de schoot - vrucht in de rechterhand

vrouw met kind zittend met één kind en aar of vrucht

wikkelkind met ingebonden armen - aar in de rechterhand

vrouw met kind zittend met één kind, een aar, een bloem en een muurkroon

wikkelkind met ingebonden armen - aar in de rechterhand - bloem in de linkerhand

VROUW MET KRUIK

Staande geklede vrouw met kruik.

vrouw met kruik staand met kruik en beker

kruik in de linkerhand, beker in de rechterhand

VROUW MET VOGEL

Geklede vrouw met vogel.

vrouw met vogel zittend met muurkroon

duif in de rechterhand op de schoot

vrouw met vogel staand

een vogel op de borst
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VROUW MET VRUCHTEN

Staande of zittende vrouw met vruchten in de hand of op de schoot.

vrouw met vruchten staand

vruchten in een mantelplooi ter hoogte van de buik

vrouw met vruchten zittend met vrucht

een vrucht in elke hand - zetel met lage rechte rugleuning

vrouw met vruchten zittend met aar en vrucht

een aar in de rechterhand - een vrucht in de linkerhand - zetel met lage rechte rugleuning

een aar in de rechterhand - een vrucht in de linkerhand - zetel met afgeronde rugleuning

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot

vruchten of korf op de schoot

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot en aar

een aar in de rechterhand - korf op de schoot

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot, aar en patera

een aar in de rechterhand - een patera in de linkerhand - vier rijen vruchten op de schoot

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot, aar en vrucht

rechts een aar, links een vrucht, vruchten op de schoot

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot en ontblote borst

vruchten of korf op de schoot

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot en Ubische hoed

zigzagvormige mantelplooien tussen de benen - lage rechte rugleuning

zigzagvormige mantelplooien tussen de benen - ronde rugleuning

lusvormige mantelplooien tussen de benen - lage rechte rugleuning

rechte mantelplooien tussen de benen - ronde rugleuning

doorhangende kleedplooien tussen de benen - hoge hoekige rugleuning

vrouw met vruchten triade met Ubische kledij

buitenste figuren met Ubische hoed - middelste figuur met hoog loshangend kapsel met 
middenscheiding

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot, Ubische hoed en bijfiguur

mannelijke bijfiguur met puntig hoofddeksel - staafvormig voorwerp en gekruiste benen

vrouw met vruchten zittend met vruchten en muurkroon

een vrucht in beide handen

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot en muurkroon

korf op de schoot

vruchten en aren op de schoot

vrouw met vruchten zittend met muurkroon vrucht en aar

vrucht in de rechterhand - aar in de linkerhand

MAN

APOLLO

Staande of zittende man met als attributen een lier, een plectrum, een griffioen of een wisselende combinatie ervan.

Apollo staand met plectrum, patera en lier

plectrum in de rechterhand - patera in de linkerhand, rustend op de lier

Apollo staand met plectrum, lier en griffioen

plectrum in de rechterhand - linkerhand boven op de lier, rustend op een pijler - griffioen 
aan de rechterkant voor de pijler

Apollo zittend met plectrum, lier en griffioen

plectrum in de rechterhand - linkerhand boven op de lier - griffioen aan de linkerkant
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BACCHUS

Staande man met panter, vaak afgebeeld met cantharus en druiven

Bacchus staand tegen een palmstronk met panter

palmstronk aan linkerzijde - panter, liggend achter de benen met de kop naar rechts

Bacchus staand met panter, beker en druiven

rechterhand met kruik - linkerhand rustend op een pijler - panter, liggend met de kop aan de
rechterzijde

CAVALERIST

Man in militaire uitrusting, zonder helm. Hij staat ongewapend naast het paard of zit in strijdvaardige houding op het
paard.

cavalerist staand naast het paard

ongewapende man met maliënkolder aan de rechterflank - de rechterhand op de borst - de 
linkerhand op de linkerzijde van de manen

man met kort kleed aan de rechterflank - rechterhand aan de schouder - linkerhand op de 
linkerheup

man met kort kleed aan de rechterflank - rechterhand aan de schouder - linkerhand op het 
paard

man met kapmantel aan de rechterflank - rechterhand aan de schouder - linkerhand op het 
paard

cavalerist zittend op het paard

rechterarm aan de rechterschouder - linkerarm om het linkerbeen

rechterarm aan de rechterschouder - linkerarm op de borst met gesloten vuist

cavalerist zittend op het paard met schild

man met naar voor gekeerd hexagonaal schild in de linkerhand - rechterhand aan de 
schouder

naakte man met naar links gekeerd hexagonaal schild in de linkerhand

rond schild in de linkerhand - rechterhand tegen het hoofd

DWERG MET KAPMANTEL

dwerg met kapmantel staand met boekrol

hoofd kaal en zonder baard - de kap neergelaten op de rug - de boekrol open

hoofd met haar en baard - de kap neergelaten op de rug - de boekrol open

hoofd kaal en met baard - de kap neergelaten op de rug - de boekrol gesloten

hoofd met haar en met baard - de kap neergelaten op de rug - de boekrol gesloten

fragmenten

JONGEN MET KAPMANTEL (CUCULLATUS)

Staande figuur, gekleed in een mantel, voorzien van een kap (cucullus). De figuren worden voorgesteld zonder 
attributen of met in de handen een vrucht, een patera, een ton en een korf of boekrol. Voorstellingen van ruiters, 
dwergen en busten werden weerhouden en behandeld bij het thema ruiter met kapmantel, dwerg met kapmantel en 
buste met kapmantel.

jongen met kapmantel (cucullatus) zonder attributen

blootshoofds - beide handen licht gebogen op de dijen

blootshoofds - beide armen gestrekt naast het lichaam

hoofd met kap bedekt - rechterarm gestrekt naast het lichaam - linkerarm licht gebogen op
de heup

hoofd met kap bedekt - rechterarm op de borst geplooid - linkerarm licht gebogen op de 
heup

jongen met kapmantel (cucullatus) met een vrucht

hoofd met kap bedekt - vrucht in de linkerhand

hoofd met kap bedekt - vrucht in de rechterhand

blootshoofds - vrucht in de rechterhand

blootshoofds - vrucht in de linkerhand
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jongen met kapmantel (cucullatus) met een patera

hoofd met kap bedekt - patera in de rechterhand

hoofd met kap bedekt - patera in de linkerhand

jongen met kapmantel (cucullatus) met een korf of boekrol

hoofd met kap bedekt - korf of boekrol op de buik

jongen met kapmantel (cucullatus) met een ton

hoofd met kap bedekt - ton in de linkerhand op de borst - rechterhand op de borst

DOORNTREKKER

Jongeling, gezeten op een rots, die een doorn uit de voet trekt.

doorntrekker naakt

gezeten op een rots - rechtervoet op linkerknie

gezeten op een altaarvormige sokkel - rechtervoet op linkerknie

doorntrekker gekleed

rechtervoet op linkerknie (?)

GENIUS

Staande man met patera.

Genius met patera en hoorn

patera in de rechterhand - hoorn in de linkerarm

Genius met patera

patera in de rechterhand

GLADIATOR

Staande gevechtsklare man, in uitvalshouding of in verdedigende positie, gewapend met een kort zwaard, een schild
of een net. Meestal zijn de ledematen beschermd door armplaten of beenplaten. De kledij bestaat meestal uit een 
korte schaamschort en een brede gordel.

gladiator uitvallend met zwaard, helm en schild

kort zwaard in rechterhand - beenplaten - rechterarm met armbeschermer - helm met brede
rand en hoge kam

gladiator uitvallend met zwaard en net

kort zwaard in rechterhand - opwaaiend net tegen de linkerarm en het hoofd

gladiator frontaal met zwaard, helm en schild

kort zwaard in rechterhand - voorzijde van de romp volledig bedekt door het schild - hoofd
volledig bedekt door de helm

HERCULES

Hercules jeugdige Hercules met leeuwenvel en fruitkorf

leeuwenvel bedekt de rechterschouder - fruitkorf in beide handen voor de borst -

JUPITER-TARANIS

Jupiter-Taranis staand met wiel en geknielde vrouw

wiel in omhooggeheven rechterhand - linkerhand grijpt het haar van de vrouw

KARIKATUUR

karikatuur zittende man met boekrol

open boekrol in de armen - hoofd van een kale oude man

karikatuur staande dienaar

beide armen op de borst geplooid - hoofd van een kale oude man

beide armen op de borst geplooid - hoofd van een kale oude man met zeer grote neus en 
adamsappel

beide armen op de borst geplooid - hoofd onbekend

karikatuur aanliggende man met beker

de handen komen samen op de buik en houden een beker vast - hoofd van een kale oude 
man
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de linkerarm geeft steun aan de kin - de rechterarm ligt op de grond met in de hand een 
beker - hoofd van een kale oude man

MAN MET KONIJNEN

man met konijnen zittend

twee konijnen op de schoot

één konijn op de schoot onder de linkerhand - rechterhand in “voedend” gebaar

MAN MET TONNEN

Geklede man met baard met in de hand een patera en een verticale rij cilinders.

man met tonnen staand met patera en tonnen

patera in de rechterhand - aar in de linkerhand - tonnen naast het linkerbeen

MARS

Man met helm. Als mogelijke bijkomende attributen komen voor: het tropaeum, de lans, het schild, het zwaard en het
borstpantser met gorgoneion. Het tropaeum komt tevens voor bij voorstellingen van Victoria en het gorgoneion bij 
Minerva. De figuur kan zowel naakt zijn als volledig gekleed.

Mars staand met lans en schild

lans in de rechterhand - linkerhand op het schild dat steunt op een vaasvormig voorwerp

lans in de rechterhand - schild in de linkerhand

MERCURIUS

Staande of zittende man met op het hoofd een petasus. In de handen draagt hij steeds een beurs. Meestal heeft hij een
caduceus bij zich en is hij gedeeltelijk gekleed in een mantel. Vaak wordt hij vergezeld van een ram of een bok, een 
haan en een schildpad. Verder zijn de voeten soms voorzien van vleugels.

Mercurius staand met beurs

rechterhand met beurs - linkerarm gestrekt naast het lichaam en omhuld door de mantel

Mercurius staand, volledig naakt met beurs en caduceus

rechterhand met beurs - caduceus in de linkerarm

Mercurius staand met beurs en caduceus

rechterhand met beurs - linkerhand steunend op de caduceus

Mercurius staand met beurs, caduceus, bok en gevleugelde voeten

beurs in de rechterhand - caduceus in de linkerarm - bok gelegen naast het rechterbeen

Mercurius staand met beurs, caduceus, ram, haan en gevleugelde voeten

rechterhand steunend op de caduceus - beurs in de rechterhand, steunend op een pijler - 
haan naast het rechterbeen - ram gelegen naast het linkerbeen

Mercurius gezeten op een rots met beurs, caduceus, bok, haan en schildpad

rechts een bok - links een haan - beurs tussen de rechterhand en de kop van de bok - 
caduceus in de linkerarm - de linkervoet rustend op de schildpad

Mercurius gezeten op een rots met caduceus, ramskop en beurs (?)

ramskop op de bovenrand van de rots, onder de voeten - caduceus langs het rechterbeen op
de rots

Mercurius gezeten op een rots met caduceus en beurs (?)

caduceus langs het rechterbeen op de rots

RUITER MET KAPMANTEL

Baardloze man met kapmantel, gezeten op een gezadeld paard met teugels.

ruiter met kapmantel de kap omlaag

gezadeld paard met teugels

SILVANUS

Geklede man met laarzen vergezeld van een hond en leunend tegen een boomstronk. In de handen houdt hij een 
snoeimes en een kelkvormig voorwerp.

Silvanus staand met mes, kelkvormig voorwerp, hoge laarzen, hond en boomstronk
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rechterhand met mes - linkerhand met kelkvormig voorwerp rustend op knoestige 
boomstronk - hond onder het linkeronderbeen

STAANDE BAARDLOZE MAN MET KORTE KLEDIJ

Staande man naast, achter of tussen twee paarden. Militaire attributen ontbreken.

staande baardloze man met korte kledij rond voorwerp

rond voorwerp op de buik, in de rechterhand - linkerarm gestrekt naast het lichaam

staande baardloze man met korte kledij geen attributen

rechterhand gestrekt naast het lichaam - linkerhand op de buik

SUCELLUS

Man met baard, hamer en Gallische broek;

Sucellus staande met een hond aan de voeten

hamer met lange steel in de linkerarm - de hond reikt naar een voorwerp (?) in de 
rechterhand

PAAR

AMOR EN PSYCHE

Gevleugeld paar. Amor wordt naakt voorgesteld. Psyche draagt soms een krans.

Amor en Psyche schrijdend met vleugels en kussend, Amor naakt, Psyche gekleed

Psyche rechts met de rechterhand aan de elleboog van Amor - Amor links met de 
linkerhand op de rechterborst van Psyche

Amor en Psyche schrijdend met vleugels en kussend, Amor naakt, Psyche gekleed en met krans

Psyche rechts met een krans in de rechterhand - Amor links met de linkerhand op de 
rechterborst van Psyche

PAAR

Man en vrouw, samen afgebeeld op één voetstuk, mekaar omhelzend of de naaktheid tonend.

paar frontaal staand, kussend, beiden gekleed

vrouw rechts met de rechterarm schuin omhoog op de borst van de man - man links met de
linkerarm op de heup van de vrouw

vrouw rechts met de rechterarm lichtjes schuin omlaag op de buik van de man - man links
met de linkerarm schuin omlaag op de heup van de vrouw

vrouw rechts met de rechterarm horizontaal op de borst van de man - man links met de 
linkerhand op de heup van de vrouw

paar frontaal staand, kussend, de man gekleed en de vrouw naakt

man rechts met kleed en mantel, de rechterhand op de heup van de vrouw - vrouw links 
volledig naakt, de linkerhand op de borst

paar frontaal staand, vrouw gekleed en man naakt

man en vrouw hand in hand

paar frontaal staand, man en vrouw naakt

vrouw rechts - man links - telkens één arm om de schouders en één arm naast het lichaam

BUSTE

BUSTE MET CUCULLUS

buste met cucullus jongen met korte haren, de kap op het hoofd

ovale tors met aanduiding van de armen

buste met cucullus kaalhoofdige jongen met de kap op het hoofd

driehoekige tors met schoudermantel

driehoekige tors volledig bedekt door de mantel

buste met cucullus kaalhoofdige jongen met de kap op het hoofd en een eekhoorn in de armen

driehoekige tors met schoudermantel

331



buste met cucullus kaalhoofdige jongen met de kap neergelaten, spelend op een panfluit

driehoekige tors met schoudermantel

buste met cucullus oude man met de kap op het hoofd

driehoekige tors met schoudermantel

BUSTE VAN EEN JONGEN

buste van een jongen zonder attributen

driehoekige tors zonder lichaamsvormen en zonder plooien of met strakke plooien

driehoekige tors met soepele plooien

buste van een jongen met bladerkrans

driehoekige tors met soepele plooien

buste van een jongen oprijzend uit bladerkelk

driehoekige tors met soepele plooien

buste van een jongen met halssnoer en lunula

driehoekige tors zonder lichaamsvormen en zonder plooien of met strakke plooien

buste van een jongen kaalhoofdig (risus)

driehoekige tors met weinig of geen detail

driehoekige tors met drapering

buste van een jongen kaalhoofdig met aparte haarlok

een lok op het achterhoofd

een grote lok op de rechterzijkant van het hoofd en een kleine lok op het achterhoofd

BUSTE VAN EEN MAN

buste van een man zonder baard

ruitvormige tors

BUSTE VAN EEN MEISJE

buste van een meisje zonder juwelen

driehoekige tors met soepele plooien

BUSTE VAN EEN VROUW

buste van een vrouw zonder juwelen

ruitvormige tors

driehoekige tors zonder lichaamsvormen en zonder plooien of met strakke plooien

driehoekige tors met soepele V-vormige kleedplooien

driehoekige tors met schuin omgeworpen mantel

driehoekige tors met doorhangende gebogen plooien

trapeziumvormige tors

buste van een vrouw met sikkelvormige diadeem

driehoekige tors met soepele V-vormige kleed plooien

buste van een vrouw met halssieraad

driehoekige tors zonder lichaamsvormen en zonder plooien of met strakke plooien

buste van een vrouw met oorbellen

driehoekige tors zonder lichaamsvormen en zonder plooien of met strakke plooien

buste van een vrouw met halssierraad en oorbellen

driehoekige tors zonder lichaamsvormen en zonder plooien of met strakke plooien

trapeziumvormige tors

fragmenten van variant met trapeziumvormige tors

buste van een vrouw oprijzend uit een bladerkelk

met parelsnoer
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ZOOGDIER

AAP

aap zittend

twee armen gekruist - de handen op de wangen

de rechterarm hang neer - de linkerhand grijpt de rechterelleboog

de rechterhand op de rechterknie - de linkerhand op de linkerkant van de snuit

pels weergegeven op het ganse lichaam

aap zittend en ithyfallisch

beide handen op de knieën

aap zittend met cucullus met neergelaten kap

beide handen op de knieën

linkerhand aan de linkerwang - de rechterhand grijpt de linkerelleboog

aap zittend met cucullus, de kap op het hoofd

beide handen op de knieën

aap zittend met cucullus, de kap op het hoofd en ithyfallisch

beide handen op de knieën

BEER

beer staand

voorovergebogen kop

kop vooruitgericht

beer staand met prooi

prooi tussen de voorpoten

beer staand met berijder

berijder in amazonezit op de rechterflank

GEIT

geit staand

met apart gevormde poten, staart en standplaat

met geïntegreerde poten, staart en standplaat: de benen zijn per twee verbonden

HOND

Zittende ithyfallische hond. De hond is gezeten op een driehoekige voetplaat. De oren zijn steeds gespitst.

hond zittend met halsband en klokje en ithyfallisch

rechtopstaande oren - rimpels dwars over het voorhoofd

hond zittend met halsband en klokje

kop naar rechts - omhoogkrullende staart

hond liggend

kop naar links - staart omhooggekruld

kop naar links - staart omlaag

hond liggend met halsband

één halsband - kop naar rechts - staart omhooggekruld

drie halsbanden - kop naar links - staart omhooggekruld

kop naar voor - gegraveerde pels - korte voorpoten

hond liggende met halsband en klokje

kop naar links - poten uitgestrekt naar voor

kop naar rechts - korte voorpoten

LEEUW

leeuw staand

grote geblokte kop - sculpturale manen
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kleine kop - neerliggende, gegraveerde manen

leeuw liggend

grote geblokte kop - sculpturale manen

leeuw liggend met prooi

grote geblokte kop - sculpturale manen - kop en hals van het prooidier tussen de voorpoten

leeuw liggend met recipiënt

breed liggende leeuw met uitstekende dijen - ronde kom tussen de voorpoten

PAARD

paard naakt

apart gevormde poten, staart en voetplaat - kamvormig opgerichte manen

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen naar rechts

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen op beide kanten van de nek

geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee verbonden - kamvormig 
opgericht manen

geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee verbonden - de manen 
vallen op beide kanten van de nek

geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee verbonden en de ruimte 
onder de buik is opgevuld - de manen vallen op beide kanten van de nek

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen naar links

paard met hoofdstel

apart gevormde poten, staart en voetplaat - kamvormig opgerichte manen

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen op beide kanten van de nek

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen naar rechts

geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee verbonden - de manen 
vallen op beide kanten van de nek

paard met zadel

apart gevormde poten, staart en voetplaat - kamvormig opgerichte manen

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen op beide kanten van de nek

geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee verbonden - de manen 
vallen op beide kanten van de nek

paard met zadel en hoofdstel

apart gevormde poten, staart en voetplaat - kamvormig opgerichte manen

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen naar rechts

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen op beide kanten van de nek

paard met zadel en halsriemen

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen op beide kanten van de nek

paard met halsriemen

apart gevormde poten, staart en voetplaat - kamvormig opgerichte manen

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen op beide kanten van de nek

geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee verbonden - kamvormig 
opgericht manen

geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee verbonden - de manen 
vallen op beide kanten van de nek

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen naar links

STIER

stier staand

lineair gegraveerde halskwab

natuurlijk gemodelleerde halskwab - behaard voorhoofd

stier staand met vitta

met bult en natuurlijk gemodelleerde halskwab

stier staand met vitta en drie hoornen

334



lineair gegraveerde halskwab

stier neervallend met vitta

de kop tussen de voorpoten

VOGEL

DUIF

duif kop naar links

de vleugels gekruist op de rug

de vleugels raken elkaar niet

de vleugels tegen elkaar

duif kop naar rechts

de vleugels raken elkaar niet

de vleugels tegen elkaar

knikvormige overgang tussen nek en vleugels

duif kop naar voor

de vleugels liggen op de zijkant van het lichaam

de vleugels klimmen schuin omhoog en bedekken ook de rug - apart gevormd voetstuk

de vleugels klimmen schuin omhoog en bedekken ook de rug - geïntegreerd voetstuk

duif met ring om de hals

vloeiende overgang van rug naar staart

geknikte overgang van rug naar staart - apart gevormd voetstuk

geknikte overgang van rug naar staart - geïntegreerd voetstuk

HAAN

haan staand

eivormig lichaam met bolle borst en terugwijkende hals - vanaf de rug omhoogkrullende 
staart - apart gevormd voetstuk

eivormig lichaam met bolle borst en terugwijkende hals - vanaf de rug omhoogkrullende 
staart - geïntegreerd voetstuk

bootvormig lichaam met vleugel hoog tegen de rechte rug - vanaf de vleugeltop naar achter
krullende staart - geïntegreerde zuilvormige poten en rond plaatvormig voetstuk

hoog opstaande, openwaaiende staart - schuin omhooggerichte rug - apart gevormd 
voetstuk

hoog opstaande, openwaaiende staart - schuin omhooggerichte rug - geïntegreerde 
zuilvormige poten en rechthoekige standplaat

haan vechtend

langgerekt lichaam en naar voor gestrekte hals - vanaf de rug naar achter buigende staart - 
apart gevormd voetstuk

langgerekt lichaam en naar voor gestrekte hals - vanaf de rug naar achter buigende staart - 
geïntegreerd voetstuk

KIP

kip staand

hoge vierhoekige staart - apart gevormd voetstuk

hoge vierhoekige staart - geïntegreerd voetstuk

driehoekige staart - geïntegreerd voetstuk

VOGEL MET KUIF EN LIGGENDE RONDE STAART

vogel met kuif en liggende ronde staart staand

apart gevormd voetstuk

ARCHITECTUUR
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AEDICULA

 aedicula met driepuntige gevel

gevel met drie even lange punten, bekroond met een rozet
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