
3. DE SERIECATALOOG

VROUW

Cybele

Cybele staand met gesluierd hoofd

patera (?)

Serie 458: gegord kleed - de mantel daalt vooraan af vanaf de linkerschouder.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4072: Ristow 1973.

Cat. nr. 4072. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Luxemburger Strasse. Context nr. 564: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bovenste helft vanaf de buik. De linkerarm en de handen ontbreken. Hoogte: 13,7 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: N 3181. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: wit. Bibliografie: Loeschcke 1911, 153 Nr. 3181 Taf. 108; Ristow 
1973, 117-118 Nr. 11 Taf. 49,3; Lange 1994, 248 Serie 133 Nr. 1.

Cybele zittend met patera

een patera in elke hand

Serie 988: links en rechts tongvormige plooien op de borst die elkaar raken in het midden - de
mantel schuin over de benen vanaf de linkerknie - zetel met frontaal gelede zijleuningen - 
vlakke muurkroon met muurwerk tussen drie torens en sluier - de sluier bedekt het achterhoofd
niet en valt in twee panden links en rechts op de schouders.
Externe mechanische verbanden:  stam 72.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3549 (988) werd gevonden in het heiligdom van Hochscheid, 
dat gedateerd wordt tussen 40 en 275 n.C..
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Datering 
Datering gecorrigeerd met iconografie: 160-200/260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3549: Weisgerber 1975.

Cat. nr. 3549. Site: Hochscheid. Vindplaats: Bau I (tempel). Context nr. 517: Onbekend. Bewaringstoestand: 
fragmenten van de buik, de schoot, de voorzijde van de basis en de linkeronderzijde van de basis ontbreken. Hoogte: 
18,1 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 39: 207, 29. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Weisgerber 1975, 149-150 Taf. 45,1.

Serie 459: kleed met op de borst kruisende banden - de mantel schuin over de benen vanaf de
linkerknie - zetel met frontaal gelede zijleuningen - lage rechte rugleuning - muurkroon met 
drie afgeronde punten (torens) - op de borst gebogen kruisende banden.
Externe mechanische verbanden:  stam 56.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde
onderrand. Verticale gladdingssporen op de zetel.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4073: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4073. Site: Neuss. Vindplaats: Kölner strasse 265. Context nr. 666: bouwwerken 1952. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 14 cm. Verzameling: F. Kurre, Neuss. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met ingesneden zijleuningen. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde 
onderrand. Verticale gladdingssporen op zetel de zetel. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 238 Nr. 504 Taf. 57,
1-3; Lange 1994, 249 Serie 134 Nr. 2.
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Serie 941: kleed met op de borst kruisende banden - de mantel schuin over de benen vanaf de
linkerknie - zetel met frontaal gelede zijleuningen - op de borst diagonaal kruisende banden.
Interne mechanische verbanden:  deze exemplaren zijn niet identiek. Omwille van de 
fragmentarische staat van de meeste exemplaren is het niet aangewezen de series reeds verder 
te scheiden. Bij cat. nr. 453 is de plooienval vrijwel niet meer te onderscheiden. De plooien op
de benen van cat. nr. 266 zijn met een vlakke retouche lineair herwerkt. De plooien op de borst
zijn ouder.
Externe mechanische verbanden:  stam 56.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 266 (941) en 453 (941) uit Ortho worden door de algemene 
begrenzing van het grafveld waar zij gevonden werden gedateerd tussen 50 en 275 n.C.
(context 144).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen.
Petrografie:  Cat. nr. 266 (941) behoort petrografisch tot pasta 36, toegewezen aan het atelier
van Melausus en Fidelis in Trier. Cat. nr. 453 (941) behoort petrografisch tot pasta 32,
toegewezen aan het gebied van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 266 (941); Treveri: 
petrografische analyse 453 (941).
Datering uit context: 50-275 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 125-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4075.

Cat. nr. 266. Site: Ortho. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 144: Onbekend. 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. 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. Site: Ortho. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 144: Onbekend. 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. 
Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Inventaris Arlon MAL: herkomst “Ortho”.

Cat. nr. 4075. Site: Trier CAT. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 794: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste helft
van de voorzijde, schuin afgebroken van de rechterelleboog tot de bovenkant van de linkerzijleuning. Hoogte: 9,3 cm. 
Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 4348 a. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 238 Nr. 506 Taf. 57,4: afgietsel van de
onderzijde; Lange 1994, 249 Serie 134 Nr. 4.

Serie 460: de mantel valt in verticale plooien vanaf de linkerschouder en loopt schuin omlaag
over de benen - hoge ronde rugleuning - ronde muurkroon.
Iconografische verbanden:  cat. nr. 3553 (460) is 6 % kleiner dan nr. 3962 (380). 
Malverwantschap is mogelijk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3553 (460) werd gevonden in het heiligdom van Hochscheid dat
gedateerd wordt tussen 40 en 275 n.C. (context 517).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Verticale gladdingssporen op zetel de zetel.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 40-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3553: Schauerte 1985.

Cat. 
Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 39: 207, 31. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Verticale gladdingssporen op zetel de zetel. Kleur: wit. Oppervlak: 
ruw. Bibliografie: Weisgerber 1975, 152 Taf. 47,5; Schauerte 1985, 240 Nr. 514, Taf. 58,1-3.
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Serie 943: mantel afhangend van de linkerschouder - muurkroon met drie bogen waarvan de
middelste hoger is.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4074 (943) uit Rheinzabern, werd gevonden in een graf dat 
werd bijgezet op het einde van de tweede eeuw of later en waarvan het zwaartepunt van de 
grafinhoud ligt in de periode tussen 140/150 en 170/180 n. C (context 734).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 140/180-190 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-190
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4074: Ludowici 1908.

Cat. nr. 4074. Site: Rheinzabern. Vindplaats: Grafveld Rappenfeld. Context nr. 734: Grab 297. Bewaringstoestand: 
bovenzijde van halfweg de buik en zonder de linkerarm. Hoogte: 7,7 cm. Bewaarplaats: Speyer HMP. 
Inventarisnummer: SL Gr.297. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Vage afdruk. Kleur: wit. Bibliografie: Ludowici 1908, 197 Grab.297 Fig. 115; Schauerte 1985, 238 Nr. 
505: datering van H. Bernhard, Speyer (140/150-170/180); von Gonzenbach 1986, 73 Nr. 11; Lange 1994, 249 Serie
134 Nr. 3.

Cybele zittend met aar en patera

aar in de rechterhand - patera in de linkerhand

Serie 455: gegord kleed met V-vormige plooien op de borst en soepel doorhangende plooien op
de buik en de benen en franjes van een onderkleed eronder - muurkroon met torenconstructie 
met drie verdiepingen, twee torens en twee doorgangen - keerzijde van het hoofd zonder detail.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4065 (455) is 4 % kleiner dan nr. 3569 (455).
Externe mechanische verbanden:  stam 74.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3569 (455) werd gevonden in het heiligdom van Hochscheid dat
gedateerd wordt tussen 40 en 275 n.C..
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: iconografie (muurkroon).
Datering uit context: 40-275
n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-275 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 180-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4065.

Cat. nr. 4068. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 960: aankoop Trier RL 1899. Bewaringstoestand: 
hoofd. Door foutieve restauratie toegevoegd aan statuette nr. 4037. Totale hoogte van hoofd en statuette 17,5 cm. 
Hoogte: 5,2 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,248. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Bibliografie: Hettner 1901, 66 parallel bij Nr. 120; Kutzbach 1924, 91 Abb.1 rechts; Schauerte 1985, 300
Nr. 796.

Cat. nr. 3569. Site: Hochscheid. Vindplaats: Bau I (tempel). Context nr. 521: Omgang. Westhoek. Fdpl.34. 
Bewaringstoestand: bovenzijde bewaard tot onder de borst. Hoogte: 7,7 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: 39:207,21. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: 
Germania 25, 1941, 110 Taf. 16,2 (W. Dehn); Weisgerber 1975, 150 Taf. 45,3; Schauerte 1985, 300 Nr. 793.

Cat. nr. 4065. Site: Trier CAT. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 794: Onbekend. Bewaringstoestand: een groot deel
van de basis is schuin afgebroken vanaf de rechterachterhoek en werd aangevuld bij restauratie. Hoogte: 18,5 cm. 
Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 20,365 (EV 24,1930). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Kutzbach 1924, 91-92 Abb.1 links: foto van de voorzijde voor restauratie, volgens
Kutzbach gevonden op de westelijke Moezeloever in 1920; Schauerte 1985, 299-300 Nr. 792 Taf. 96,1; info. G. Van 
Boekel: correcte inventarisnummer.
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Serie 915: gegord kleed met V-vormige plooien op de borst en soepel doorhangende plooien op
de buik en de benen en franjes van een onderkleed eronder (?)- muurkroon met torenconstructie
met drie verdiepingen, twee torens en twee doorgangen - op de keerzijde van het hoofd 
eveneens twee torens.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4067 (915) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de gedeeltelijke of gehele vernieling van het heiligdom in de periode
tussen 364 en 378 n.C. (context 398). Cat. nr. 4066 (915) uit Gusenburg werd gevonden in een
heiligdom dat door het aardewerk gedateerd kan worden van het einde van de eerste eeuw tot 
laat in de derde eeuw (context 507).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/90-275
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 290.

Cat. nr. 4067. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: hoofd bewaard. Hoogte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,884. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 66 Nr. 120b Taf. 
9,35; Kutzbach 1924, 91 Abb.1 midden, onder; Schauerte 1985, 300 Nr. 794 .

Cat. nr. 4066. Site: Gusenburg. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 507: in en bij gebouw B en omgangstempel A. 
Bewaringstoestand: hoofd bewaard. Hoogte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 18700. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 90 Nr. 28 Taf. 
13,55; Kutzbach 1924, 91 Abb.1 midden, boven; Schauerte 1985, 300 Nr. 795 .

Cat. nr. 290. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Majeroux, sector B. Context nr. 160: Perceel A 530 u, verstoorde context 
ten noorden van kuil 44 (1980). 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. Kleur: wit. Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Clausse 1980, 91-92: geïdentificeerd 
als “Tutela”.

Cybele zittend met patera, het hoofd gesluierd

patera in de rechterhand

Serie 461: links en rechts tongvormige plooien op de borst die elkaar raken in het midden - 
mantelrand met zigzagplooien tussen de benen - zetel met frontaal gelede zijleuningen - 
muurkroon met drie torens, waarvan de middelste met doorgang en met effen muurstukken 
tussen de poorten.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië (iconografie).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 130/140-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4077: Ogam 11, 1959.

Cat. nr. 4077. Site: Bavay. Vindplaats: Grafveld Louvignies. Context nr. 329: Gevonden bij zandwinningswerken in
1930. Bewaringstoestand: een fragment in het midden van de muurkroon en de rechterarm ontbreken.. Hoogte: 19,5 
cm. Bewaarplaats: Bavay MA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vage afdruk. Kleur: wit. 
Bibliografie: Ogam 11, 1959, 473-474 Pl.LXXVI fig. 8 (J.R. Terrisse); Schauerte 1985, 299 Nr. 789; Lange 1994, 249
Serie 136 Nr. 2.

Serie 942: links en rechts tongvormige plooien op de borst die elkaar raken in het midden - 
muurkroon met drie torens, waarvan de middelste met doorgang en met effen muurstukken 
tussen de poorten - kleiner gelaat dan serie 461.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4081 (942) wordt door de algemene begrenzing van het grafveld
Hees gedateerd tussen 70 en 260/280 n.C. (context 677).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 70-260/280 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 160-200/260 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4081: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4080. Site: Arentsburg. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 279: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste helft
van de voorzijde. Hoogte: 9,7 cm. Bewaarplaats: Voorburg MS. Inventarisnummer: 9,7. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Scherpe afdruk met goed gedetailleerde kroon met
aanduiding van het muurverband. Kleur: oppervlak gebroken wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987,
282 nr. 15; Lange 1994, 250 Serie 139 Nr. 2.
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Cat. nr. 4081. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 677: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste 
helft. Hoogte: 9,4 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: I.1984.215. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ribbelvormig omrande ogen. Scherpe afdruk met
goed gedetailleerde kroon met aanduiding van het muurverband. Breed gladgestreken naad. Kleur: witte engobe. 
Hardheid: medium. Bibliografie: Van Boekel 1987, 280-281 nr. 14; Lange 1994, 250 Serie 139 Nr. 1.

Serie 462: links en rechts tongvormige plooien op de borst die elkaar raken in het midden - 
mantelrand met zigzagplooien tussen de benen - zetel met frontaal gelede zijleuningen - 
muurkroon met drie torens, waarvan de middelste met doorgang en met puntige muurstukken 
tussen de poorten -lage rechte rugleuning.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 755 is 7 % kleiner dan cat. nr. 281. Cat. nr. 4078 met
signatuur van Alfius is 4 % kleiner dan nr. 755.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 281 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Inscriptie:  statuette nr. 4078 (462) werd op de rugleuning in gravure gesigneerd door Alfius of
Manlianus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nrs. 281 (462) en 755 (462) behoren petrografisch tot pasta 20, toegeschreven
aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: epigrafie (coroplast)cat. nr. 4078 (462),
petrografische analyse cat. nr. 281 (462) en 755 (462).
Datering uit context: 70/100-220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 165-190/210 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4078: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 755. Site: Erps-Kwerps Lelieboomgaarden. Vindplaats: Porticusvilla. Context nr. 55: Privaatweg nr. 18:
wegverharding. 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. Kleur: lichter dan 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Verbeeck 1994, 75-76
fig. 6.

Cat. nr. 281. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 4078. Site: Mainz. Vindplaats: canabae legionis, Fort Philipp. Context nr. 630: afvalkuil (1926). 
Bewaringstoestand: bovenste helft. Hoogte: 10,2 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ribbelvormig omrande ogen. Inscriptie: op de rugleuning in
gravure: volgens Klumbach ALFI MA/NI IlN/VI, volgens Schauerte ALFI(VS) MA/NLIAN/VS. Volgens Lange zijn
de aanvangsletters AL te lezen als M, met als mogelijke interpretatie voor de aanvang M(ANLIANVS) F(ECIT) of
M(ANLIANI) F(ORMA)I/... Kleur: wit. Bibliografie: Klumbach 1968, 59 Taf. 14,3-4; Schauerte 1985, 299 Nr. 791;
Lange 1994, 249-250 Serie 138 Nr. 1.

Cat. nr. 4079. Site: Nijmegen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 673: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste helft. 
Hoogte: 9,3 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: GN BB IX 37. Vondstspecificatie: Gevonden in
April 1921. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.
Ribbelvormige omrande ogen. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Oppervlak zeer licht bruin met witte engobe (?).
Bruine beschildering op de voorzijde van de kroon, op de lijn van de halsopening van het kleed en op de neus en de
mond. Bibliografie: Van Boekel 1987, 283 nr. 16; Lange 1994, 249-250 Serie 138 Nr. 3.

Serie 463: links en rechts tongvormige plooien op de borst die elkaar raken in het midden - 
mantelrand met zigzagplooien tussen de benen - zetel met frontaal gelede zijleuningen - 
muurkroon met drie torens, waarvan de middelste met doorgang en met effen muurstukken 
tussen de poorten - lage rechte rugleuning - schuin afdalende mantelrand vanaf de linkerknie.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 1170 is 5 % kleiner dan nr. 4082.
Gedateerde contexten:  statuette nr. 1170 (463) uit Tongeren werd gevonden in een
crematiegraf uit de tweede eeuw (context 206).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Verschoven binnennaad. Geglad aan de binnenzijde van 
het voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100-200 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 130/140-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4082: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4082. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 18,7 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: XIXb3. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 299 nr. 790 Taf. 94, 4-6; Van Boekel 1987, 284-285 nr. 17i (met foto van voor- en keerzijde); Lange
1994, 249 Serie 137 Nr. 1.
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Cat. nr. 1170. Site: Tongeren. Vindplaats: Zuidwestelijk grafveld. Context nr. 206: Perceel B 67 f,g en d. Opgraving 
IAP, Romeinse Kassei TO98RO: put OO4, spoor 104. 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. Kleur: witter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

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

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

Serie 465: gegord kleed - mantel met tongvormige plooien op de onderbenen - beide voeten op
een klein voetbankje - muurkroon met drie torens, waarvan de middelste met doorgang en met 
effen muurstukken ertussen - rechte rugleuning.
Interne mechanische verbanden:  de plooienval van cat. nr. 280 staat nog dicht bij het origineel
ontwerp. De contouren van het rechterbeen zijn goed zichtbaar in het natuurlijk verloop van de
mantelplooien. Vermoedelijk nog niet geretoucheerde versie.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 280 (465) uit Hofstade stamt uit een context met voorwerpen uit
de eerste bezettingsfase van het heiligdom op de Steenberg, gedateerd tussen 40 en 170 n.C.
(context 85).
Inscriptie:  cat. nr. 4084 (465) en 4085 (465) werden op de rugleuning in gravure gesigneerd 
door Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ribbelvormig bovenste ooglid. Breed gladgestreken naad. Basis met ingesneden 
binnenhoeken. Rugleuning van nr. 280 geglad tot onder de inscriptie. De binnenwand is geglad
tot halfweg de onderbenen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: epigrafie (coroplast) 4084 (465) en 4085 (465).
Datering uit context: 40 - 170 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 155/160-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4084: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 280. Site: Hofstade Steenberg. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 85: Sleuf 50/9, kuil 3 (1950). 
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. 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.

Cat. nr. 4086. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Dom (Ostseite). Context nr. 585: . Bewaringstoestand: hoofd en 
linkerbovenarm. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Ristow 1973, 116 Nr. 4 Taf. 49,4; Lange 1994, 250-251 
Serie 140 Nr. 4.

Cat. nr. 4084. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Luxemburger Strasse. Context nr. 905: Luxemburger Strasse
Nr. 160-165 (1902/1903). Bewaringstoestand: volledig. Een klein fragment in het midden van de muurkroon is
hersteld. Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 3180. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ribbelvormig bovenste ooglid. Schuine krassen van het 
gladden op de rugleuning onder de inscriptie. Inscriptie: op de rugleuning in gravure: SER/ VAN / DVS/ FEC(IT). 
Kleur: wit. Bibliografie: Loeschcke 1911, 153 Nr. 3180 Taf. 108; Van Boekel 1987, 276 Fig. 33; Lange 1994,
250-251 Serie 140 Nr. 1: uitgebreide bibliografie.

Cat. nr. 4085. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste 
helft. Hoogte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 24,83. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ribbelvormig bovenste ooglid. Inscriptie: op de rugleuning 
in gravure: SER/[VAN /DVS/FEC(IT)]. Kleur: wit. Bibliografie: Ristow 1973, 116 Nr. 2 Taf. 48,2; Lange 1994,
250-251 Serie 140 Nr. 2 Abb.57: bibliografie.

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
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Serie 466: ongegord kleed met V-hals en op de benen soepel doorhangende plooien met een
rechte zoom onderaan - kapsel met lange lokken links en rechts in de hals - de sluier van de
muurkroon valt vooraan boogvormig op de schouders - hoge hoekige rugleuning - driehoekig
ornament achteraan in de nek, aansluitend op de rugleuning.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4092 (466) wordt door de site van Frankfurt-Heddernheim 
gedateerd tussen 75/79 en 260 n.C. (context 473).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4087: Van Boekel 1990 (Fidelis en Servandus).

Cat. nr. 4088. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
16,5 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zeer
onscherpe afdruk. Bibliografie: Dheedene 1961, 220 fig. 16; Van Boekel 1990 (Fidelis en Servandus), 71-73 fig. 1.

Cat. nr. 4087. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16,7 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,910. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen. Breed
gladgestreken naad. Kleur: wit. Oppervlak beige. Bibliografie: Schwertheim 1974, 225 Nr. 187 Taf. 89: foutieve
interpretatie van de kleedzoom als voetbankje; Van Boekel 1990 (Fidelis en Servandus), 71-72 fig. 2.

Cat. nr. 4092. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Am Holzweg 3. Context nr. 473: Kastellgrabung (1963),

Fläche 71, Grube. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 6,2 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  

21505. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zeer onscherpe afdruk. Kleur: wit. Bibliografie: 
Rüger 1980, 62 Nr. 95.

Cat. nr. 1083. Site: Ortho. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 144: Onbekend. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Oppervlak: glad, mat.

Cybele zittend met leeuw en patera

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

Serie 467: gegord kleed met V-vormige plooien op de borst - drievlakkige muurkroon met twee
boogvormige uitsparingen in het voorste vlak - kleine dot in de nek
 - doorhangende plooien op de schoot, op de benen plooien die licht convergeren naar de
linkerknie, en franjes van een onderkleed eronder.
Interne mechanische verbanden:  het kleipropje midden op het achterhoofd van cat. nr. 285 is
een overblijfsel van de oudere generatie cat. nr. 284, met een hoofd dat 2 mm breder is.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4091 (467) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422). Cat. nr. 284 
(467) uit Longlier Respelt werd gevonden op het grafveld Moussière dat algemeen gedateerd 
wordt in de tweede eeuw (context 123).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 284 (467) behoort petrografisch tot pasta 31, toegewezen aan het gebied 
van de Treveri. Cat. nr. 285 (467) behoort petrografisch tot pasta 38, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 285 (467); Treveri: 
petrografische analyse 284 (467) .
Datering uit context: 75/100-200/260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4089.

Cat. nr. 4089. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 961: aankoop Trier RL 1900. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 16,8 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 0,163. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Dheedene 1959, 42 nr. 220;
Dheedene 1961, 220 fig. 15; Van Boekel 1987, 278 Fig. 35.

Cat. nr. 4093. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,978. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Bibliografie: Schwertheim 1974, 226 Nr. 
187e Taf. 90.

Cat. nr. 4094. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,975 of 99.1233. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Schwertheim 1974, 227 Nr. 187f Taf. 90.

Cat. nr. 4091. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 

hoofd. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  3546. Vondstspecificatie: 1925. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: 
Schwertheim 1974, 92 Nr. 69 Taf. 76; Rüger 1980, 61 Nr. 94.
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Cat. nr. 284. Site: Longlier Respelt. Vindplaats: Grafveld Moussière. Context nr. 123: Zuidelijke cirkelvormige kuil. 
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. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad.

Cat. nr. 282. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: wit.

Cat. nr. 283. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 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. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Serie 468: gegord kleed met V-vormige plooien op de borst - drievlakkige muurkroon met twee
boogvormige uitsparingen in het voorste vlak - kleine dot in de nek
 - op de benen soepel doorhangende plooien onder elkaar.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4090:  Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4090. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: de keerzijde van
de basis ontbreekt. Bij restauratie gevuld met gips. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. Inventarisnummer: 
5615. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Vage afdruk. 
Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Oppervlak gebroken wit. Hardheid: zacht. Oppervlak: licht schurend. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 286-287 nr. 19.

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

Serie 469: Cybele in amazonezit - naar links kijkende leeuw.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4095 (469) uit Keulen werd gevonden samen met een bronzen
medaillon van Geta (209-212) (context 899).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 209-212/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4095: Ristow 1973.

Cat. nr. 4095. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Severinstrasse/Bonner Strasse. Context nr. 899: 
Severinstrasse. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 2927. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd 
plaatvormig voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Ristow 1973, 117 Nr. 10 Taf. 52,10; Lange 1994, 252 Serie 143 Nr. 1:
met verdere bibliografie.

Cybele fragmentarische serie

Cybele gezeten - patera in de rechterhand - leeuw aan rechterkant
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Serie 470: verticale plooien op het rechterbeen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4096 (470) uit Riedstadt-Goddelau werd gevonden in een
vondsthorizon van de eerste helft van de tweede eeuw tot het begin van de derde eeuw (context
743). Het beeldje draagt op de rugleuning een precieze datering met vermelding van de consuls
Gavius Orfitus en L. Arrius Pudens in 165 n.C.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Petrografie:  Cat. nr. 388 (470) behoort petrografisch tot pasta 23, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 388 (470).
Datering uit context: 165 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4096: Wagner 1990.

Cat. nr. 4096. Site: Riedstadt-Goddelau Urneckarbett. Vindplaats: Flur Nachtweide, Flurstück 9. Context nr. 743: 
Römische Fundschicht, Fläche A am Westprofil. Bewaringstoestand: onderste helft van de rechterzijde met onderarm,
patera, rechterbeen en leeuw. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Darmstadt HL. Inventarisnummer: A 1980:5,86. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Basis met ingesneden
binnenhoeken. Inscriptie: op de keerzijde, op de rug en de rugleuning van de zetel in gravure: ...[CCA]A F(ECIT)/
[ID]IB(VS) SEP(TEMBRIS)/ [O]RFITO/ [ET]PV[DE]NTE/ [CO(N)S(VLIBVS)]. De consulaire datering betreft de
consuls Gavius Orfitus en L. Arrius Pudens, op de datum van 13 september 165 n.C. Volgens Wagner en Lange is de 
naam van Servandus in het voorste deel waarschijnlijk. Dit steunt voornamelijk op de gelijkenis met serie 465. Kleur: 
wit. Bibliografie: Wagner 1990, 45 Abb.33,1-4, 49 Abb.35; Van Boekel 1987, 277 nt.416, 569 nr. 192i; Lange 1994,
251 Serie141 Nr. 1: foutieve transpositie van de datum 164 i.p.v. 165 n.C..

Cat. nr. 388. Site: Waasmunster Pontrave. Vindplaats: Prospectie. Context nr. 241: Onbekend. 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. 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.

Cybele onvolledige serie: vermoedelijk Cybele

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

Serie 471: muurkroon met twee boogvormige doorgangen in het midden.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4097 (471) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C..
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4097: Rüger 1980.

Cat. nr. 4097. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur in den Wingerten 3. Context nr. 485: Westlich der
evangelischen Kirche Cantate Domino. Bewaringstoestand: hoofd met een deel van de rug. Hoogte: 6,3 cm.
Verzameling: E. Schultz. Vondstspecificatie: Losse vondst. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 62 Nr. 99.

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

Serie 472: muurkroon met twee doorgangen, elk overspannen door twee doorhangende bogen 
onder elkaar.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Petrografie:  Cat. nr. 289 (472) behoort petrografisch tot pasta 31, toegewezen aan het gebied 
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 289 (472).
Bibliografie foto: cat. nr. 289.

Cat. nr. 289. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 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”.

Diana

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
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Serie 486: voetstukken behorend tot series 484 en 485.
Externe mechanische verbanden:  stam 78.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4127 (486) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Inscriptie:  statuetten cat. nrs. 4126 (486) en 4127 (486) werden op de keerzijde van de basis in
gravure gesigneerd door Servandus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
kubus. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4127 (486), epigrafie 
(coroplast) 4126 (486) en 4127 (486).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
75/79-200/210  n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 155/160-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4127: Lange 1994.

Cat. nr. 4126. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: basis en 
benen tot juist boven de knieën. Hoogte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 15479. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed 
gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Inscriptie: op de keerzijde van de basis de bovenste lijn van een onvolledig 
bewaard signatuur in gravure: SERVAN/... (zie Lange 1994). Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 287 Fig. 37;
Lange 1994, 243-244 Serie 118 Nr. 4.

Cat. nr. 4127. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: onderste helft. Hoogte: 9,9 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 
2899. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed
gladgestreken 
Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 243-244 Serie 118 Nr. 1 Abb.52.

Serie 484: gegord kleed met apoptygma, V-hals en boogvormige plooien rond de borsten - 
opgerolde band met korte schuine plooien onder de borst - palmstronk tussen de benen - haarrol
met dot in de nek - endromides aan de voeten - kleine diadeem met puntig ornament in het 
midden.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4128 is het grootste exemplaar. Cat. nr. 4130 is 12 %
kleiner dan nr. 4128. Nr. 4929 heeft dezelfde afmetingen als nr. 4130.
Externe mechanische verbanden:  stam 78.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4929 (484) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd naar de
bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C..
Inscriptie:  statuette nr. 4128 (484) werd op de keerzijde van de basis in gravure gesigneerd 
door Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Ribbelvormig bovenste ooglid. Breed
gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4929 (484) behoort tot de Keulse chemische groep (testresultaat 
FUB -AA 4762: Info. G. Schneider). Deze onderscheidt zich duidelijk op de diagrammen 
TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en TiO2/Fe2O3..
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: epigrafie (coroplast) 4128 (484), 
chemische analyse 4929 (484).
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
75/79-200/210  n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 155/160-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4130: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4929. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Baugelände der Nordweststadt. Context nr. 477: Losse 
vondst. Bewaringstoestand: basis en benen tot juist onder de knieën. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 
Inventarisnummer: a 23502. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Kleur: wit. Oppervlak met rode sporen op de 
rechtervoet en naast de linkervoet, en met gele vlekken op de hond, het been en de sokkel: beschildering ?. 
Bibliografie: Rüger 1980, 53 Nr. 74: foutief als Mercurius geïnterpreteerd; Lange 1994, 244 Serie 118 Nr. 7.

Cat. nr. 4128. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: onderzijde 
bewaard tot juist onder de knieën. Hoogte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 15478. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de keerzijde van de basis de twee bovenste lijnen van een 
onvolledig bewaard signatuur in gravure: SERVA/ND[VS].... Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 288 Fig. 36;
Lange 1994, 243-244 Serie 118 Nr. 5.

Cat. nr. 4130. Site: Veldhoven. Vindplaats: Koningshof. Context nr. 821: Onbekend. Bewaringstoestand: bijna
volledig. Een puntig ornament boven op de diadeem is recent afgebroken. Binnenzijde modern gevuld met plaaster. 
Hoogte: 20,6 cm. Bewaarplaats: ‘s-Hertogenbosch NM. Inventarisnummer: 568. Vondstspecificatie: 1871. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: kubus. Ribbelvormig bovenste ooglid. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Kleur: wit. Zwarte
beschildering: sporen van zwarte verf op het lichaam en een zwarte lijn op de linkeronderrand van de basis. Hardheid: 
zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 292-294 nr. 20; Lange 1994, 243-244 Serie 118 Nr. 10.

Cat. nr. 4131. Site: Veldhoven. Vindplaats: Koningshof. Context nr. 821: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment
van de achterzijde van de linkerschouder. Hoogte: 3,8 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: K 
1929/8.12. Vondstspecificatie: Opgravingen RMO (1929). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: witter dan licht grijs (Musell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 295 nr. 22; Lange
1994, 243-244 Serie 118 Nr. 10.
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Serie 485: gegord kleed met apoptygma - diagonale band over de borst vanaf de
rechterschouder en een horizontale band met drie parallelle plooien onder de borst.
Externe mechanische verbanden:  stam 78.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75/79-200/210  n.C. Datering gecorrigeerd met
stamontwikkeling en inscriptie: 155/160-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4129: Lange 1994.

Cat. nr. 4129. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
de het linkerbovenbeen tot de linkerschouder. Rechtershouder en deel van het hoofd gerecontstrueerd. Hoogte: 12,8 
cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3178. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Loeschcke 1911, 153 Nr. 3178; Lange 1994, 243-244 Serie
118 Nr. 6 Abb.53.

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

Serie 487: kleed met apoptygma met plooien met lusvormig uiteinde - kruisband op de borst 
met bovenaan drie pooien en onderaan vier - kleine sikkelvormige diadeem - haren naar achter
gekamd met dubbele dot op het achterhoofd.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 311 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Gespleten bovenlip. Breed gladgestreken naad: cat. nr.
311 (487) met 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. De vervlakking van de details in de hals kunnen er op wijzen dat het hoofd apart
werd opgezet en niet behoort tot het origineel ontwerp. Mogelijk apart gevormde diadeem en 
rechterarm.
Petrografie:  Cat. nr. 311 (487) behoort petrografisch tot pasta 22, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 311 (487).
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 311.

Cat. nr. 311. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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 488: kruisband op de borst met twee plooien - kleine puntvormige diadeem.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4132 (488) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een
zestiende-eeuwse nivelleringslaag boven de Ritonatempel (bau 6). Deze tempel was gebouwd 
in het midden van de tweede eeuw en bleef in gebruik tot het einde van de vierde eeuw (context
883).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. .
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Datering uit context: 150-380/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4132: Gose 1972.

Cat. nr. 4132. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 6 (Ritona). Context nr. 883: Schnitt c-d, Schicht 18: 
nivelleringslaag uit zestiende eeuw. Bewaringstoestand: bovenste helft. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vage afdruk. Kleur: rood. Bibliografie: Gose 1972, 29 
Abb.137,11 (datering p.60).

Diana met gekruiste benen en met boog, pijlkoker en hond

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

Serie 489: kleed met apoptygma - omhoogkijkende hond - haarrol met dot in de hals - 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk - schuine V-hals naar rechts - hoog gegord kleed - lage haarrol -
geen diadeem.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4135 is 7 % kleiner dan cat. nr. 4133 en 9 % kleiner 
dan cat. nr. 4138. Cat. nr. 4136 is 22 % kleiner dan cat. nr. 4133 en 14 % kleiner cat. nr. 4151.
De retouche van de plooien op de rug is gelijk voor cat. nrs. 4151 en 4137.
Externe mechanische verbanden:  stam 79.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4151 (489) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
laag uit de periode Heddernheim I gedateerd van 75/79 tot 103/111 n.C. (context 462). Cat. nr.
4135 (489) is afkomstig van de depotvondst van Bingen (context 342). Deze context kwam tot
stand tussen 140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk voorwerpen uit het tweede kwart van de
tweede eeuw. De gemeenschappelijke dateringsruimte tussen beide contexten ligt tussen 100 en
111 n. C.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Gegraveerde ogen. Breed
gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-103/111 en 100/140-150 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling: 90-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4136: Rüger 1980.

Cat. nr. 4135. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
basis gerestaureerd. Het bovenste fragment draagt sporen van verbranding, in tegenstelling tot de aansluitende 
fragmenten van de rest van het lichaam. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Mainz RGZ. Inventarisnummer: R 3193. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Behrens 1915, 98 Nr. 1 Taf. VI
A,5; von Gonzenbach 1986, 81 Bingen Nr. 1 Taf. 124,1; Lange 1994, 242-243 Serie 115 Nr. 3.

Cat. nr. 4136. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur in den Wingerten 3. Context nr. 461: Nordteil Parzellen
253-254/62 Losse vondst bij bouwwerken (1962). Bewaringstoestand: Bewaard vanaf de hondenkop. Onderste deel 
met rechtervoet, sokkel, het onderste deel van de boog en het lichaam van de hond zijn modern toegevoegd. Hoogte: 

13 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  22257. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 51 Nr. 65; Lange 1994, 242-243 Serie 115
Nr. 5.

Cat. nr. 4151. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur in den Wingerten 3. Context nr. 462: Parzellen 
314/57.58-499/59, opgraving 1963, Schicht 75/79-103/111. Bewaringstoestand: bovenkant van de keerzijde met hoofd

en schouders. Hoogte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4881. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 52 Nr. 68.

Cat. nr. 4137. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur in den Wingerten 4. Context nr. 463: Westthermen, 
Parzelle 745. Bewaringstoestand: bovenste helft met de bovenarmen. Hoogte: 5,8 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  13595. Vondstspecificatie: Losse vondst. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 51 Nr. 64; Lange 1994, 242-243 Serie 115
Nr. 4.

Cat. nr. 4138. Site: Hundheim. Vindplaats: Alter Ofen. Context nr. 530: Fundstelle in Nähe der Römerstrasse. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 36,187d. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleur: wit. 
Bibliografie: TZ 12, 1937, 287 Abb.23 vierde statuette; Van Boekel 1987, 291 Fig. 38a; Lange 1994, 242-243 Serie 
115 Nr. 6.
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Cat. nr. 4139. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
linkerkant van de voorzijde van de schouder tot de knie. Hoogte: 7,9 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. 
Inventarisnummer: 9496. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 153 Nr. 153; Lange 1994, 242-243 Serie 
115 Nr. 8.

Cat. nr. 4133. Site: Wels. Vindplaats: Gräberfeld West (Bernardin). Context nr. 838: Graf. Bewaringstoestand: een
fragment van de basis ontbreekt. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Wels SM. Inventarisnummer: 11879. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd
cilindrisch voetstuk. Gegraveerde ogen. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 153-154 Nr. 154: gevonden 
samen met twee nutrices (?); Lange 1994, 242-243 Serie 115 Nr. 9: gevonden samen met buste (?).

Cat. nr. 4134. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Tempel Rebgasschen (1906). Context nr. 848: Onbekend. 
Bewaringstoestand: schouders, beide armen, rechterbeen, boog en hond. Hoogte: 12,3 cm. Bewaarplaats: Brugg VM. 
Inventarisnummer: 906 en 906a. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd 
cilindrisch voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie:  von Gonzenbach 1986, 47 Vindonissa Nr. 13 Taf. 53,2 en Taf. 124,2; 
Lange 1994, 242-243 Serie 115 Nr. 10.

Serie 490: kleed met apoptygma - omhoogkijkende hond - haarrol met dot in de hals - 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk - schuine V-hals naar rechts - tweevoudig gelede haarrol en 
sikkelvormige diadeem .
Externe mechanische verbanden:  stam 79.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in de bovenrand.
Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4140: Demarolle en Coudrot 1993.

Cat. nr. 4140. Site: Metz. Vindplaats: Oostelijk grafveld Rue Mabille. Context nr. 647: Onbekend. 
Bewaringstoestand: fragment van het hoofd en de linkerschouder: hoogte 6,5 cm. Fragment van de pijlenkoker en de
rechtervoet: hoogte 5,8 cm. Fragment van de keerzijde van het voetstuk: foutieve hoogte (2,2 cm) aangegeven in
Demarolle en Coudrot 1993. Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: 5. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale
groef in de bovenrand. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Rode kleursporen op de diadeem: beschildering (?). 
Hardheid: hard. Oppervlak: mat tot licht glanzend. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 78-80 Nr. 11 fig. 11a-c.

Serie 491: kleed met apoptygma - omhoogkijkende hond - haarrol met dot in de hals - 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk - schuine V-hals naar rechts - tweevoudig gelede haarrol zonder
diadeem - schuine groeven op de pijlkoker met wisselende oriëntatie - dubbele diagonale 
mantelrand op de rug.
Externe mechanische verbanden:  stam 79.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in de bovenrand.
Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 307.

Cat. nr. 4141. Site: Langendiebach. Vindplaats: Kleinkastell Langendiebach. Context nr. 595: Onbekend. 
Bewaringstoestand: keerzijde met de schouders, de armen en de rug. Bewaarplaats: Hanau MH. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: ORL A nr. 4-5, 217 Taf. 17 Nr. 39.

Cat. nr. 307. Site: Tongeren. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 213: Onbekend. 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. 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.
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Serie 492: kleed met apoptygma - omhoogkijkende hond - haarrol met dot in de hals - 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk - schuine V-hals naar rechts - tweevoudig gelede haarrol zonder
diadeem - schuine groeven op de pijlkoker met gelijke oriëntatie - enkele diagonale mantelrand
op de rug.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 308 is een herwerkte versie van een ouder origineel.
Mogelijk werd de voorste helft van de mal het laatst herwerkt en behoren de ondiepere plooien
van de keerzijde tot een nog oudere retouche. .
Externe mechanische verbanden:  stam 79.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Gegraveerde ogen. Breed
gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand. Bijgesneden naad: cat. nr. 308 met 
insnijding aan de rechterkant van de hals en aflijning van de zoom van de mouw .
Petrografie:  Cat. nr. 308 (492) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 308 (492).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 308.

Cat. nr. 308. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Serie 494: kleed met apoptygma - omhoogkijkende hond - haarrol met dot in de hals - 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk - rechte V-vormige plooien op de borst - één gelede haarrol en
sikkelvormige diadeem - drie ronde knobbels in de insnoering van het voetstuk vooraan.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4150 (494) is 4 % kleiner dan cat. nr. 3550 (494) en 5
% kleiner dan cat. nr. 310 (494).
Externe mechanische verbanden:  stam 79.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 310 (494) uit Longlier Respelt werd gevonden op het grafveld 
Moussière dat algemeen gedateerd wordt in de tweede eeuw (context 123).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met vooraan drie knobbels in reliëf.
Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 310 (494) behoort petrografisch tot pasta 31, toegewezen aan het gebied 
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 310 (494).
Datering uit context: ?/100-200/? n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4150: Rüger 1980.

Cat. nr. 4150. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Burgfeld 3, Parcelle 823. Context nr. 456: Opgraving 
(1923). Bewaringstoestand: volledig. Kleine gibsherstellingen aan de voorzijde. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: 

Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4881. Vondstspecificatie: Losse vondst. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met vooraan 
drie knobbels in reliëf. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Roestsporen op het oppervlak aan de rechterarm.
Donkere beschildering: twee dwarse lijnen op de linkerarm (één op de mouw en één eronder), een omlopende lijn op 
de onderkant van de basis en vijf ronde bollen verdeeld over de bovenrand van de basis. Bibliografie: Rüger 1980,
51-52 Nr. 66.

Cat. nr. 3550. Site: Hochscheid. Vindplaats: Bau I (tempel). Context nr. 517: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig
bewaard. Hoogte: 17,6 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 39: 207, 32. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Germania 25, 1941, 110 Taf. 16,11 (W. Dehn); Weisgerber
1975, 151 Taf. 47,2.
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Cat. nr. 310. Site: Longlier Respelt. Vindplaats: Grafveld Moussière. Context nr. 123: Zuidelijke cirkelvormige kuil. 
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. 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).

Epona

Epona zonder attributen

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

Serie 504: frontale voorstelling op beide flanken - Epona geïntegreerd in de mal van het paard.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4174 (504) uit Avenches werd stratigrafisch gedateerd in de
Flavische periode tussen 69 en 96 n.C. (context 317).
Productietechniek:  ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Epona is op de twee flanken van het paard frontaal afgebeeld. Kleine holtes zijn
voorzien onder in de romp, om stokjes in te passen op de plaats van de benen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 69-96 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4174: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4174. Site: Avenches. Vindplaats: Insula 4 West 1969. Context nr. 317: Stratigrafische datering: Flavisch. 
Bewaringstoestand: volledig. Breedte: 8,4 cm. Bewaarplaats: Avenches MR. Inventarisnummer: 69.4056. 
Productietechniek: ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Epona is op de
twee flanken van het paard frontaal afgebeeld. Kleur: okerrood. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 24 Avenches Nr.
1 Taf. 59,2 (met datering).

Cat. nr. 4175. Site: Vidy. Vindplaats: Heiligdom (?) En Maladière. Context nr. 830: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Breedte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Vidy MR. Productietechniek: ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Epona is op de twee flanken van het paard frontaal afgebeeld. Paard zonder benen. 
Kleine holtes zijn voorzien onder in de romp, om stokjes in te passen op de plaats van de benen. Kleur: rood. 
Bibliografie: von Gonzenbach 1986, Vidy Nr. 1 Taf. 59,1.

Serie 505: gezeten op de rechterflank - Epona geïntegreerd in de mal van het paard.
Productietechniek:  ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4176: Lange 1994.

Cat. nr. 4176. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd en borst
van de godin ontbreken. Hoogte: 10,4 cm. Bewaarplaats: Köln RB. Inventarisnummer: 147. Productietechniek: ruiter
en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 264 
Serie 177 Nr. 1 Taf. 20.

Epona met patera en hoorn

Epona met hoorn in de rechterarm, patera in de linkerhand

Serie 506: kleed met ronde halsopening, een schuine gebogen plooi op de schoot en V-vormige
plooien op de benen - lange hoorn met verticale puntenrijen, geopend naar boven en gevuld met
vijf ronde vruchten - kleine dot boven op het hoofd  - apart geassembleerde figuur op de
linkerflank van een paard met kopstuk en teugels, rechtopstaande manen en kleine lusvormige
oren.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4155 (506) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Kleimal. Epona uit twee 
maldelen: volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
4155 (506).
Datering uit context: 69-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4154: Tudot 1860.

Cat. nr. 4154. Site: Néris. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 663: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Bewaarplaats: Onbekend. Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen: 
volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde.
. Bibliografie: Tudot 1860, 21 afb. XXIV, tekst bij Pl. 34.
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Cat. nr. 4156. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste helft
van de voorzijde van de vrouw. Hoogte: 6,2 cm. Breedte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 73347. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: ruiter en
paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen: volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. 
Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 190-191 nr. 438.

Cat. nr. 4157. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledige
voorzijde van de figuur. Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen: 
volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.34 midden.

Cat. nr. 4155. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde van de godin. Volledig. Hoogte: 13,5 cm. Breedte: 7,2 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27963. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Kleimal voor de volledige voorzijde van Epona. Epona 
uit twee maldelen: volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. Kleur: oker. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 190 nr. 436.

Epona met hoorn in de linkerarm, patera in de rechterhand

Serie 507: kleed met ronde halsopening - mantel die afhangt vanaf de linkerschouder, met 
verticale plooien op de benen - gladde hoorn, geopend naar boven - kapsel met 
middenscheiding, vlecht op het achterhoofd en dot boven op het hoofd - apart geassembleerde 
figuur op de rechterflank van een gezadeld paard met kopstuk, rechtopstaande manen grote
amandelvormige ogen en kleine rechtopstaande oren.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4158 (507) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Productietechniek:  ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen:
volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. Luchtgat in de rug van Epona.
Productieregio:  
Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 4159 (507).
Datering uit context: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
170/180-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4158: Tudot 1860.

Cat. nr. 4158. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen:
volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.35 midden.

Cat. nr. 4159. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: het hoofd, de staart en de poten van het paard en de benen van de godin ontbreken. Hoogte: 12,5 
cm. Breedte: 9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27962. Productietechniek: ruiter
en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen: volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. 
Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Luchtgaten in de buik van het 
paard, voor de achterbenen en in de rug van Epona. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972,
202-203 nr. 474.

Cat. nr. 4160. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste helft 
van de godin. Hoogte: 8,3 cm. Breedte: 3,9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
75822. Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen: volledige voorzijde en
bovenste helft van de keerzijde. Kleur: gebroken wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972,
203 nr. 475.

Cat. nr. 4161. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: achterkwartier,
romp en nek van het paard. Benen van de godin. Hoogte: 4 cm. Breedte: 8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye
MAN. Inventarisnummer: 75824. Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee 
maldelen: volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. Luchtgat onderaan, dicht bij de rechterachterpoot 
van het paard. Kleur: gebroken wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 203 nr. 476.
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Serie 508: gegord kleed met V-vormige plooien op de borst, lusvormig doorhangende plooien 
op de buik en soepele schuine plooien op de benen - gladde hoorn, geopend naar boven - apart
geassembleerde figuur op de rechterflank van het paard.
Productietechniek:  ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen:
volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4162: RAE 15, 1964.

Cat. nr. 4162. Site: Autun. Vindplaats: Faubourg Saint-Jean, Jardin Gaudry (1875). Context nr. 305: Onbekend. 
Bewaringstoestand: achterzijde van het paard, zonder de benen. Epona zonder hoofd. Hoogte: 5,8 cm. Bewaarplaats: 
Autun MR. Inventarisnummer: 59. Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee 
maldelen: volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. Bibliografie: RAE 15, 1964, 115 nr. 271 fig. 27;
Vertet en Vuillemot 1973, 47 pl. 8g.

Serie 509: kleed dat de rechterkant van de borst en de rechterschouder onbedekt laat - kapsel 
met platte dot op het achterhoofd - apart geassembleerde figuur op de rechterflank van het 
paard met een soepel doorhangende teugel.
Productietechniek:  ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen:
volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. Luchtgat in de rug van Epona.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4163: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4163. Site: Poitiers. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 717: Onbekend. Bewaringstoestand: paard zonder 
poten, staart en kop. Epona volledig. Bewaarplaats: Poitiers MSC. Inventarisnummer: R 150. Productietechniek: 
ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen: volledige voorzijde en bovenste helft van de 
keerzijde. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart, geïntegreerde oren.
Luchtgat in de rug van Epona. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 84 nr. 214.

Serie 721: kleed met V-vormige plooien op de borst en omgekeerd V-vormige plooien op de
benen - apart geassembleerde figuur op de rechterflank van het paard met hoofdstel.
Productietechniek:  ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen:
volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4615: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4615. Site: Quimper. Vindplaats: La Tourelle, souterrain. Context nr. 594: Onbekend. Bewaringstoestand: de
poten en de staart van het paard en het hoofd en de hoorn van Epona ontbreken. Bij restauratie werd een hoofd 
opgeplaatst dat niet origineel is (zie Rouvier-Jeanlin). Breedte 4,5 cm (vermoedelijke breedte van Epona). Hoogte: 9,1
cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75823. Verzameling: Du Chatellier. 
Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen: volledige voorzijde en 
bovenste helft van de keerzijde. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde, apart gevormde poten en staart, 
geïntegreerde oren. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 203 nr. 477.

Serie 510: kleed met verticale plooien op de benen  - apart geassembleerde figuur op de 
linkerflank van een paard met zeer kleine oren en lage manen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4164 (510) is 7 % kleiner dan cat. nr. 597 (786). De 
vorm van de apart gevormde poten en staart verschilt.
Externe mechanische verbanden:  stam 118.
Productietechniek:  ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen:
volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4164: Corrocher 1981.

Cat. nr. 4164. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: paard en godin.
Gerestaureerd. Hoogte: 19 cm. Breedte: 12 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.2.47. 
Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen: volledige voorzijde en 
bovenste helft van de keerzijde. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Ogen en lippen in reliëf. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Bibliografie: Corrocher 1981, 317 nr. 86
Pl.XXI fig. 2 onder; Van Boekel 1987, 303 nt. 491: hoort het hoofd bij de rest van het lichaam ?.

Epona met aar en vrucht

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

353



Serie 511: gezeten op een rechthoekig deken - gegord kleed met één V-vormige plooi op de
borst, soepele doorhangende plooien op de benen, met daaronder de franjes van een onderkleed
- godin en paardenbenen geïntegreerd in de mal van het paard - paard met golvende staart, 
afgestompt wigvormig hoofd, amandelvormig oog met wenkbrauw, dwars georiënteerd 
tegenover het voorhoofd.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4167 uit Boppard werd gedateerd naar de bezettingsperiode van
de Romeinse vicus (context 355).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Ruiter en paard geïntegreerd in
één mal. Twee maldelen: voorzijde van de ruiter met rechterzijde van het paard en keerzijde 
van de ruiter met linkerzijde van het paard. Poten, staart en plaatvormig voetstuk geïntegreerd 
in de mal. Breed gladgestreken naad. Ronde uitsnijding centraal in de voetplaat.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 50(?)-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/170-300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4167: Van Boekel 1989 (Scheveningseweg).

Cat. nr. 4167. Site: Boppard. Vindplaats: langgestreckte Kleinhausbau. Context nr. 355: zusammen mit einem eisernen
Hufschuh. Bewaringstoestand: volledig. Zeer goed bewaarde beschildering. Hoogte: 13,9 cm. Bewaarplaats: Koblenz
SAVF. Productietechniek: ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Mal met geïntegreerde poten en staart. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Breed
gladgestreken naad. Ronde uitsnijding centraal in de voetplaat. Kleur: wit. Cat. nr. 4167 (511) met meerkleurige
beschildering. Roestbruine verf in de haren van de godin en op de manen en de staart van het paard. Oranje lippen. 
Gele lijnen op het kleed van de godin en op het paardenkleed. Groenzwarte strepen op de rechtermouw en groenzwarte
diadeem. Bibliografie: Eiden 1975 (Boppard), 82 Abb. 2; Eiden 1977, 71 Abb. 56; Van Boekel 1987, 302 fig. 39, 305
(beschildering); Van Boekel 1989 (Scheveningseweg), 15 fig. 12 (afbeelding in kleur van voor- en keerzijde, maar 
gespiegelde foto’s); Van Boekel 1996, 5 fig. 7 (kleurenafbeelding).

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

Serie 512: gezeten op een rechthoekig deken - gegord kleed met één V-vormige plooi op de
borst, soepele doorhangende plooien op de benen, met daaronder de franjes van een onderkleed
- godin en paardenbenen geïntegreerd in de mal van het paard - paard met afgestompt 
wigvormig hoofd, amandelvormig oog met wenkbrauw, dwars georiënteerd tegenover het 
voorhoofd.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 79 (512) uit Saint-Mard werd gevonden in de vulling van een
paalgat uit de tweede of derde eeuw (context 157).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Ruiter en paard geïntegreerd in
één mal. Twee maldelen: voorzijde van de ruiter met rechterzijde van het paard en keerzijde 
van de ruiter met linkerzijde van het paard. Poten, staart en plaatvormig voetstuk geïntegreerd 
in de mal. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 530 (512) behoort petrografisch tot pasta 36, toegewezen aan het atelier
van Melausus en Fidelis in het gebied van de Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 530 (512).
Datering uit context: 100-250 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/170-300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 530.

Cat. nr. 4169. Site: Kastel Mariënfels. Vindplaats: Bad. Context nr. 537: . Bewaringstoestand: paard en de benen van
de godin. Inventarisnummer: WM 5432. Productietechniek: ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Mal met geïntegreerde poten en staart. Geïntegreerd 
plaatvormig voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: ORL B Nr. 5a (Marienfels), 14 en 10 (foto).

Cat. nr. 530. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Majeroux, sector A. Context nr. 157: Ten zuidoosten van gebouw B,
paalgat b. 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. 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.

Epona met gevulde schoot

Epona met vruchten op de schoot

354



Serie 513: gegord kleed met trechtervormige plooien op de borst en tongvormige plooien op de
benen - Epona, gezeten op de rechterflank - paard met afgestompt wigvormig hoofd, schuin
geplaatst oog en lange manen tot in de hals.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4166 (513) uit Mainz is een losse vondst bij een crematiegraf uit
de tweede eeuw en keramiek uit de eerste eeuw (context 634).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Ruiter en paard gevormd in
aparte mallen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 0-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4166: MZ 77-78, 1982-1983.

Cat. nr. 4166. Site: Mainz-Weisenau. Vindplaats: Grafveld Bettelpfad/Göttelmanstrasse. Context nr. 634: 
Göttelmannstrasse, Baugrube Lau. Bewaringstoestand: Epona zonder hoofd en de voorzijde van het paard zonder de 
poten. Bewaarplaats: privéverzameling, Wiesbaden. Vondstspecificatie: losse vondst bij een crematiegraf uit de 
tweede eeuw en keramiek uit de eerste eeuw. Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Bibliografie: MZ 77-78, 1982-1983, 203, 206 Abb. 7d (B. Stümpel).

Epona fragmenten van paarden met blokvormige contouren

Serie 514: fragmenten.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4171 (514) uit Trier werd gevonden in het atelier Trier-Süd dat
actief was van de eerste eeuw tot de jaren 350/353 n.C. (context 799).
Productietechniek:  ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Mal met geïntegreerde poten en staart. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Apart 
gevormd voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier-Süd: maldeel 4171 (514).
Datering uit context: 0-350/353 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4172: Engling 1859.

Cat. nr. 4172. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: de godin is
weggebroken. Hoogte: 11,5 cm. Productietechniek: ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Mal met geïntegreerde poten en staart. Plaatvormig voetstuk. Bibliografie: Engling 1859, 187 Pl. II,6.

Cat. nr. 4173. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: de godin en het 
hoofd van het paard zijn weggebroken. Productietechniek: ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Mal met geïntegreerde poten en staart. Plaatvormig voetstuk. Bibliografie: Engling 1859, Pl. 
II,5.

Cat. nr. 4171. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 799: Horst-Wessel-Ufer (1933). 
Bewaringstoestand: achterzijde van het maldeel voor de linkerkant. Hoogte: 6,2 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: 33,548. Productietechniek: kleimal. Ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Mal met geïntegreerde poten en staart. Apart gevormd voetstuk. Kleur: bruin. Bibliografie: TZ
9,1934, 165 nr. 33,548 (Loeschcke); Van Boekel 1987, 303 Fig. 41.

Fortuna

Fortuna staand met hoorn

hoorn rechts - capite velato
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Serie 194: linkerhand aan het hoofd.
Interne mechanische verbanden:  het afgietsel van de mal cat. nr. 3583 (194) heeft vrijwel 
dezelfde afmetingen als cat. nr. 3584 (194). Cat. nr. 3585 (194) is 9 % kleiner dan cat. nr. 3584
(194).
Externe mechanische verbanden:  stam 37.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3585 (194) uit Bregenz werd op basis van het bijgevonden 
aardewerk gedateerd tussen 80 en 110 n.C. (context 366). Cat. nr. 3584 (194) uit Mainz werd 
door de vindplaats gedateerd in een periode tussen het einde van de eerste eeuw en de derde 
eeuw (context 625).
Inscriptie:  maldeel 3583 (194) uit Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir werd op de rugzijde in
gravure gesigneerd door Piso.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bij cat. nr. 3585 werden 
Fortuna en Mercurius samengeplaatst op een apart gevormd vierhoekig voetstuk: balk met
geprofileerde onderrand. Fortuna en Mercurius, werden verbonden met een kleiprop ter hoogte
van de heup en de schouders.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel 3583 
(194).
Datering uit context: 80-110 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 80-110 en
150-200 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 80-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3583: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3585. Site: Bregenz. Vindplaats: niet gespecifieerd. Context nr. 366: Bregenzer Kellerfund (ca.1880). 
Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd en de linkerbovenarm van Fortuna en het hoofd van Mercurius. 
Hoogte: 18,5 cm. Bewaarplaats: Bregenz VLM . Inventarisnummer: 78.284. Productietechniek: Fortuna en Mercurius
elk vervaardigd uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde
onderrand. Fortuna en Mercurius, verbonden met een kleiprop ter hoogte van de heup en de schouders. Bibliografie: 
Von Gonzenbach 1995, 88 nt.1 Taf. 135,4.

Cat. nr. 3584. Site: Mainz. Vindplaats: Ecke Gymnasiumstrasse - Kleine Emmeranstrasse: Baugrube Parkhaus. 
Context nr. 625: Waterput (?). Bewaringstoestand: voorzijde van de schouders tot de knieën. Hoogte: 11,8 cm. 
Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: 63/79. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: wit. Bibliografie: Stümpel 1965-1966, 172 Taf. 30 links boven; Schauerte 1985, 231 nr. 476 Taf. 53,4-6; Von
Gonzenbach 1995, 88 nt.2 Taf. 134,3 (correcte maat).

Cat. nr. 3583. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig maldeel van de voorzijde, gebroken boven de rechteronderarm. Hoogte van de afdruk
18,3 cm. Breedte van de afdruk 7,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28022. 
Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd voetstuk. Kleimal. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd PISO. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. 
Bibliografie: CIL XIII, 10015, 33c; Rouvier-Jeanlin 1972, 187-188 nr. 426; Von Gonzenbach 1995 88 Taf. 134,2: 
alleen de bovenzijde.

Fortuna staand met hoorn en patera

rechts patera - links hoorn steunend op het voetstuk

Serie 195: kapsel met kleine dot boven op het hoofd en losse lokken op de schouders - patera 
met bloem.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3581 (195) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
balk. Fijne naad. Statuettte 3581 (195) werd gebruikt als model.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: model 
nr. 3581(195).
Datering uit context: 69-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3581: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3582. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: tekening 
bewaard van de volledige voorzijde. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
vierhoekig voetstuk: balk. Kleur: roze. Hardheid: hard. Bibliografie: Tudot 1860, 21 fig. XXV.

Cat. nr. 3581. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde van de voeten tot de handen. Keerzijde van halfweg de rug tot de hielen. Hoogte: 13,8 
cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27958. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Gebruikt als kleimodel. Fijne 
naad. Secundaire retouches. Gegraveerde lijn op de zijnaden, voor een gebruik als model voor een nieuwe generatie. 
Kleur: roze. Hardheid: hard. Bibliografie: Tudot 1860, 75 pl.34 A,B; Rouvier-Jeanlin 1972, 189-190 nr. 433.

rechts patera - de hoorn in de linkerarm
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Serie 196: kapsel met middenscheiding en losse lokken op de schouders - sikkelvormige
diadeem - mantelrand op de buik - linkerhand en hoornuiteinde op het lichaam .
Interne mechanische verbanden:  de mal cat. nr. 3586, een onafgewerkte figuur zonder
attributen, is 5 % kleiner dan de afdruk van de mal cat. nr. 3588 met de attributen van Fortuna.
Externe mechanische verbanden:  stam 26.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3589 (196) en 3590 (196) uit Alise-Sainte-Reine werden
gevonden in een stratigrafische laag op het tempelplein die tot stand kwam na de eerste eeuw 
(context 266). Cat. nrs 3586 (196) en 3587 (196) uit Toulon-sur-Allier werden algemeen 
gedateerd door de chronologische afbakening van de ateliers Champ Lary of La Forêt tussen 69
en 200/220 (context 787).
Inscriptie:  maldelen 3586 (196/197/279/305) en 3587 (196/197/279/305) uit Toulon-sur-Allier
werden op de rugzijde in gravure gesigneerd door Tiberius.
Productietechniek:  kleimal voor figuur zonder attributen en voetstuk, gebruikt voor het 
vervaardigen van modellen voor Fortuna en Minerva. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Fijne naad.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3590 (196) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische 
Alliergroep met laag gehalte aan K2O en werd in de literatuur toegeschreven aan 
Saint-Pourçain-sur-Besbre (Rabeisen en Vertet 1986, 208-209: testresultaat LRMF 11403 en 
herkomstinterpretatie Saint-Pourçain-sur-Besbre).
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel met
attributen 3588 (196); 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); Allier: chemische
analyse 3590 (196).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3588: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3589. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Area du temple, entre portique nord et façade nord (047-16). 
Context nr. 266: Couches d’un nivellement pour l’aménagement du portique et couches correspondant à l’utilisation
de l’area du temple. Bewaringstoestand: fragment van de borst. Hoogte: 3,85 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine
MA. Inventarisnummer: FM 325. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: 
Rabeisen en Vertet 1986, 58 (datering), 120 nr. 128.

Cat. nr. 3590. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Area du temple, entre portique nord et façade nord (047-16). 
Context nr. 266: Couches d’un nivellement pour l’aménagement du portique et couches correspondant à l’utilisation
de l’area du temple. Bewaringstoestand: voorzijde van rechteronderam en -bovenbeen. Hoogte: 6,4 cm. 
Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 326. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Fijne naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 58 (datering), 120 nr. 127, 208-209.

Cat. nr. 3588. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde, bewaard van het hoofd tot boven de knieën. Hoogte van de afdruk 12,5
cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28021. Verzameling: Esmonnot (L.), Moulins. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: okerachtig. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 188, nr. 427.

Cat. nr. 3586. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte van de afdruk 18 cm. Hoogte van de mal 19,4 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27957. Productietechniek: kleimal voor figuur 
zonder attributen en voetstuk, gebruikt voor het vervaardigen van modellen voor Fortuna en Minerva. Inscriptie: op de
rugzijde gegraveerd TIBERIVS. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 188 nr. 428; Van 
Boekel 1987, 234 fig. 22b.

Cat. nr. 3587. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Hoogte van de afdruk 17,5 cm. Hoogte van de mal 20 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27957. Productietechniek: kleimal voor figuur 
zonder attributen en voetstuk, gebruikt voor het vervaardigen van modellen voor Fortuna en Minerva. Inscriptie: op de
rugzijde gegraveerd TIBERIVS. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 188 nr. 429; Van 
Boekel 1987, 234 fig. 22a; CIL XIII, 10015, 48b1-2.
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Serie 197: kapsel met middenscheiding en losse lokken op de schouders - sikkelvormige
diadeem - mantelrand op de buik - linkerhand en hoornuiteinde naast het lichaam - patera met 
bloem.
Interne mechanische verbanden:  de keerzijde van cat. nr. 3592 is 25 % kleiner dan de mal cat.
nr. 3587.
Externe mechanische verbanden:  stam 26.
Gedateerde contexten:  cat. nrs 3586 (197) en 3587 (197) uit Toulon-sur-Allier werden 
algemeen gedateerd door de chronologische afbakening van de ateliers Champ Lary of La 
Forêt tussen 69 en 200/220 (context 787).
Inscriptie:  maldelen 3586 (196/197/279/305) en 3587 (196/197/279/305) uit Toulon-sur-Allier
werden op de rugzijde in gravure gesigneerd door Tiberius.
Productietechniek:  kleimal voor figuur zonder attributen en voetstuk, gebruikt voor het 
vervaardigen van modellen voor Fortuna en Minerva. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd vierhoekig voetstuk: afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en met 
geprofileerde onderrand. Geen luchtgat of luchtgat achter de linkeronderarm.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3592 (197) werd in de literatuur niet toegeschreven aan een 
herkomstgebied (Rabeisen en Vertet 1986, 208-209: testresultaat LRMF 11397, herkomst niet 
toegewezen). Het wijkt af van alle andere stalen door een zeer laag gehalte aan TiO2.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  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).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3592: Rabeisen en Vertet 1986.

Cat. nr. 3592. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 261: Onbekend. Bewaringstoestand: 
voorzijde van de voeten tot het hoofd. Keerzijde van de knieën tot het hoofd. De onderbenen zijn aan de keerzijde 
modern met gips bijgewerkt. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 225. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkeronderarm. Kleur: helder
grijs. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 119 nr. 125, 209.

Cat. nr. 3591. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 386: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard van de hals tot de voeten. Hoofd en sokkel zijn niet bijhorende fragmenten. Hoogte: 16,7 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28104. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: afgeknotte piramide met 
rechthoekig grondvlak met geprofileerde onderrand. Geen luchtgat zichtbaar. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 189 nr. 430; Van Boekel 1987, 235 fig. 22c.

Cat. nr. 3586. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte van de afdruk 18 cm. Hoogte van de mal 19,4 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27957. Productietechniek: kleimal voor figuur 
zonder attributen en voetstuk, gebruikt voor het vervaardigen van modellen voor Fortuna en Minerva. Inscriptie: op de
rugzijde gegraveerd TIBERIVS. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 188 nr. 428; Van 
Boekel 1987, 234 fig. 22b.

Cat. nr. 3587. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Hoogte van de afdruk 17,5 cm. Hoogte van de mal 20 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27957. Productietechniek: kleimal voor figuur 
zonder attributen en voetstuk, gebruikt voor het vervaardigen van modellen voor Fortuna en Minerva. Inscriptie: op de
rugzijde gegraveerd TIBERIVS. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 188 nr. 429; Van 
Boekel 1987, 234 fig. 22a; CIL XIII, 10015, 48b1-2.

Serie 198: kapsel met middenscheiding en losse lokken op de schouders - sikkelvormige
diadeem - mantelrand op de buik - linkerhand en hoornuiteinde naast het lichaam - patera 
zonder bloem.
Externe mechanische verbanden:  stam 26.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en met geprofileerde onderrand.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 100-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3593: Tudot 1860.

Cat. nr. 3593. Site: Vichy. Vindplaats: rue Beauparlant. Context nr. 827: Puits (1858). Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte volgens de schaal van de tekening in Tudot 1860: 16,5 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en met geprofileerde 
onderrand. Bibliografie: Tudot 1860, pl.32.
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Serie 199: kapsel met middenscheiding en losse lokken op de schouders - sikkelvormige
diadeem - mantelrand op de buik - korte lusvormige plooien onder de linkerhand, langs het 
linkerbeen.
Externe mechanische verbanden:  stam 26.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig 
voetstuk met drie trappen.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 170/180-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3594: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 3594. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste helft. 
Diameter van de sokkel 5,7 cm. Hoogte: 9,4 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 100. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig voetstuk met drie trappen. 
Kleur: wit. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 46 Pl.11a.

Fortuna staand met hoorn, roer en globe

rechts het roer - de hoorn in de linkerarm

Serie 913: het roer steunt op globe naast de rechtervoet - kleed tot aan de voeten met twee 
verticale parallelle plooien tussen de voeten - vanaf de bovenkant van de bol klimt de
onderrand van de mantel op over de onderbenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 192 (913) uit Longlier Massul werd aan de hand van de
bezettingsperiode de vindplaats gedateerd tussen 180 en 275 n.C. (context 122).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde bovenrand. Breed
gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 180 - 275 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 180-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 192.

Cat. nr. 192. Site: Longlier Massul. Vindplaats: Massofet. Context nr. 122: Sondering 1975. 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. Kleur: grijsbeige. Oppervlak: glad. Bibliografie: Gratia 1975, 14
(vermelding).
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Serie 201: rechterbeen steunbeen - mantelrand valt steil en gebogen over borst en buik - 
sikkelvormige diadeem - het roer dwars op het rechterbeen - de opening van de hoorn naar
boven gericht - kapsel met vooraan een fijne haarband boven het voorhoofd, achteraan een
haarrol met kleine dot in de hals - gegord kleed en mantel afhangend van de linkerschouder - 
rechthoekig voetstuk met geprofileerde onderrand.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3601 en het vagere exemplaar cat. nr. 190 behoren tot
eenzelfde generatie. Cat. nr. 191 vertoont een krimp van 7 % in de hoogte en 11 % in de 
breedte. De andere exemplaren vertonen een proportionele krimp tegenover cat. nr. 3601 van 
respectievelijk 7 % voor cat. nrs. 3598 en 3600, 10 % voor cat. nr. 3599, 18 % voor cat. nr. 
3596 en 20 % voor cat. nr. 3597. Het laatste exemplaar vertoont belangrijke wijzigingen. Het 
voetstuk van nr. 3597 is conisch en hoger dan dat van cat. nr. 3599 en de plooien van de kledij
zijn vereenvoudigd.
Externe mechanische verbanden:  stam 5.
Gedateerde contexten:  de enige vondst die voor datering in aanmerking komt is de grafvondst
cat. nr. 3601 (201) uit Bingen (context 343). Hiervan werd het tijdstip van de bijzetting
gedateerd tussen 125 en 150 n.C., hoewel ook ouder materiaal in het graf aanwezig was.
Precies dit exemplaar is samen met cat. nr. 190 uit Tongeren het grootste gemeten beeldje van 
de serie.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. Breed 
gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Petrografie:  Cat. nr. 190 (201) behoort petrografisch tot pasta 24, toegeschreven aan Keulen. 
Cat. nr. 5047 (201) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 190 (201) behoort tot de Keulse chemische groep (testresultaat 
UCL-LGM 190). Deze onderscheidt zich duidelijk op de diagrammen TiO2/K2O, TiO2/Al2O3
en TiO2/Fe2O3. Het staat in de diagrammen zeer dicht bij cat. nr. 350 (673) dat eveneens 
behoort tot pastagroep 24.
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).
Datering uit context: 100/125-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-150
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3598: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3601  . Site: Bingen. Vindplaats: Grafveld Cronstrasse. Context nr. 343: Grab 29. Bewaringstoestand: een
fragment van de basis ontbreekt. Hoogte: 15,1 cm. Bewaarplaats: Bingen HSB. Inventarisnummer: 1664. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde 
onderrand. Kleur: witgrijs. Bibliografie: Behrens 1920, 271 Grab 29 Abb.130,1; Schauerte 1985, 225 nr. 450; Van 
Boekel 1987, 320 nt. 548 (datering).

Cat. nr. 3598. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 8408. Verzameling: J. Zimmermann . 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde 
onderrand. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Beschildering: linkerkant van 
basis beschilderd met twee gekruiste lijnen. Bibliografie: Schauerte 1985, 224 nr. 448 Taf. 50, 4-6: vermeldt p.11 ten 
onrechte een ruitenpatroon ingegrift voor het bakken op de voorzijde van de basis; Van Boekel 1987, 318 Fig. 49;
Lange 1994, 219 Serie 44 nr. 4, 164 Abb. 29.

Cat. nr. 5047. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd, hals
en linkerschouder ontbreken. De rechterhand, het handvat van het roer, de voorzijde van de globe en een fragment van
de keerzijde onder de linkerpols zijn modern toegevoegd. Hoogte: 11,1 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: 84,1368. Verzameling: Iovy. Vondstspecificatie: “Schutthalde”. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR
8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lange 1994, 219-220 Serie 44 Nr. 5.

Cat. nr. 3596. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 546: Hahnentor. 
Bewaringstoestand: gelaat, roer en basis ontbreken. Diadeem en buik gerestaureerd. Hoogte: 10,3 cm. Bewaarplaats: 
Köln RGM. Inventarisnummer: 74,5. Verzameling: Marx . Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: oranjebruin. Bibliografie: De Beenhouwer 1991
(statuettes), 76-79 fig. 14 series 11; Lange 1994, 219 Serie 44 Nr. 1.

Cat. nr. 3597. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 553: Lange Fundstelle 8/ Schauerte
Fundstelle 4. Bewaringstoestand: onderste helft. Hoogte: 6,9 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 
27,1357. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed 
gladgestreken naad. Kleur: wit. Zwart gespikkeld oppervlak. Groengele sporen: beschildering of engobe. Bibliografie: 
De Beenhouwer 1991 (statuettes), 76-79 fig. 14 series 11; Lange 1994, 219 nr. 3.

Cat. nr. 4936. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: hoofd. Het lichaam dat bij de restauratie is aangezet hoort niet bij deze serie. 
Hoogte: 3,3 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 2921. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Bibliografie: Schauerte 1985, 133 nr. 52 (geen foto); De Beenhouwer 1991 (statuettes), 76-79 fig. 14 series
1.

Cat. nr. 3599. Site: Nijmegen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 673: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd 
ontbreekt. Hoogte: 10,7 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: XIXb 17. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 225 nr. 453;
Van Boekel 1987, 316 Fig. 48.
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Cat. nr. 3600. Site: Nijmegen. Vindplaats: Ulpia Noviomagus, Fort Krayenhoff. Context nr. 680: Onbekend. 
Bewaringstoestand: de basis met de benen, de linkerarm met de hoorn en een deel van de rug bleven bewaard. 
Hoogte: 13,1 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: NK 13. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.
Breed gladgestreken naad. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Bibliografie: Schauerte 1985, 225 nr. 454; Van 
Boekel 1987, 327-328 nr. 27.

Cat. nr. 190. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. Bibliografie: Renard 1905, 291-293 nr. IV, Pl. D; De Beenhouwer 1991
(statuettes), 69 fig. 5 links.

Serie 203: rechterbeen steunbeen - de mantelrand valt steil en gebogen over borst en buik - 
vijfpuntige diadeem - het roer dwars op het rechterbeen - de opening van de hoorn naar boven 
gericht  - roer met aanduiding van het geraamte - kleed met vooraan naast de globe parallelle
verticale plooien - mantelplooien dalen af vanaf de linkerschouder - rechthoekige basis met 
geprofileerde bovenrand.
Gedateerde contexten:  maldeel cat. nr. 3603 (203) uit Karden werd gevonden in een afvallaag
uit de tweede eeuw bij een pottenbakkersoven.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig 
voetstuk: balk met geprofileerde bovenrand. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Karden Neues Postamt/ Im Hohlweg: maldeel 3603
(203). Maldeel 3603 (203) is uitgevoerd in roodbakkende pasta. Statuette 3604 (203) is
witbakkend (gevonden in Trier)..
Datering uit context: 100-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3604: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3603. Site: Karden. Vindplaats: Keramiekatelier Neues Postamt/ Im Hohlweg. Context nr. 535: Ofen 2,
Abfalhalde. Bewaringstoestand: tweedelige mal voor de voorzijde en de keerzijde. Van de voorzijde ontbreekt een
stuk van de hoorn, van de keerzijde een stuk van de globe. Hoogte 18,3 cm en hoogte van de figuur aan de binnenzijde
17,9 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 34375. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:balk met geprofileerde bovenrand. Kleur: rood. Bibliografie: BJ
136-137, 1932, 296 e.v.; Schauerte 1985, 230 nr. 474 Taf. 53,1 (datering).

Cat. nr. 3604. Site: Trier CAT. Vindplaats: Römische Gebäude an der Römerbrücke. Context nr. 807: Onbekend. 
Bewaringstoestand: hoofd ontbreekt. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: PM 893. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde 
bovenrand. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Kleur: grijs. Bibliografie: Schauerte 1985, 230 nr. 475 Taf. 
53,2-3.

Serie 202: frontaal (geen speelbeen of heupbeweging) - de mantelrand valt steil en gebogen 
over borst en buik - het roer staat dwars op het rechterbeen - de opening van de hoorn is naar
boven gericht  - lage haarkrans rond het gelaat - geen diadeem.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden 
naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3602: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3602. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: keerzijde 
van het hoofd ontbreekt. Restauratie aan de hals. Hoogte: 19,3 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 
36,29. Verzameling: Antiekhandelaar Becker. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd
vierhoekig voetstuk: balk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Kleur: wit. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 229 nr. 473 Taf. 52,4-6 (toegeschreven aan Köln); Lange 1994, 224 Serie 57 nr. 1.
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Serie 217: linkerbeen steunbeen - de mantelrand valt licht schuin en gebogen op de buik - 
sikkelvormige diadeem - roer vlak tegen het been - hoorn open naar voor - kapsel zonder
haarrol en met een dot op het achterhoofd - kleed gegord onder de borst - de plooien van het 
kleed lopen rond de borsten - ingesnoerd cilindrisch voetstuk met gegroefd bovenprofiel.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3634 (217) is 5 % kleiner dan cat. nr. 3633 (217).
Externe mechanische verbanden:  stam 28.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3635 (217) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 452).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met geprofileerde boven- en onderrand
voorzien van een horizontale groef. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3634: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3634. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van het 
hoofd tot aan de voeten. Beschadigd aan de keerzijde van de rechterschouder. Hoogte: 15,3 cm. Bewaarplaats: 
Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: 279. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 223 nr. 440 
Taf. 50, 1-3.

Cat. nr. 3635. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Burgfeld 7. Context nr. 452: losse vondst. 
Bewaringstoestand: bovenkant van de hoorn en de linkerbovenarm en -schouder. Hoogte: 5,5 cm. Bewaarplaats: 

Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  1135. Vondstspecificatie: Südlich des Christlichen Friedhofes, losse vondst
1910-1911. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit.

Cat. nr. 3633. Site: Trier CAT. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 794: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
het hoofd tot onder de bovenrand van de mantel en van de knieën tot de onderrand van het voetstuk. Hoogte na 

restauratie 17,5 cm. . Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  25677. Verzameling: 
Haeberlin. 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. Bijgesneden naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 118 “Trier”; Schauerte 1985, 223 nr.
441.

Serie 218: linkerbeen steunbeen - mantelrand valt licht schuin en gebogen op de buik - 
sikkelvormige diadeem - roer vlak tegen het rechterbeen - hoorn open naar voor - kapsel zonder
haarrol en met een dot op het achterhoofd - de plooien van het kleed lopen rond de borsten - 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk met gegroefd bovenprofiel.
Externe mechanische verbanden:  stam 28.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 764 (218) uit Saint-Pierre Sberchamps werd gevonden in een
kuil waarvan het graven door een munt van Hadrianus met sterke gebruikssleet gedateerd wordt
na het midden van de tweede eeuw (context 167).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met geprofileerde boven- en onderrand
voorzien van een horizontale groef. Breed gladgestreken naad. Verschoven binnennaad.
Secundaire retouches.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 140/150-(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 764.

Cat. nr. 764. Site: Saint-Pierre Sberchamps. Vindplaats: Protohistorische grafheuvel Au Fersay. Context nr. 167: Kuil
op de top van het heuvellichaam (1989). 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. 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.
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Serie 306: linkerbeen steunbeen - capite velato - het roer vlak tegen het rechterbeen - de 
opening van de hoorn naar voor gericht - roer in zeer zwak reliëf - hoorn met vijf ronde, 
H-vormig geschikte vruchten - mantel vooraan dubbelgevouwen over de buik en enkel over de
benen - zeshoekig voetstuk met geprofileerde bovenrand.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3636 is 8 % kleiner dan cat. nr. 193, maar het voetstuk
is hoger.
Externe mechanische verbanden:  stam 75.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 193 (306) uit Tongeren werd gevonden in een sector van het 
zuidwestelijk grafveld die gebruikt werd tussen 50 en 200/220 n.C. (context 202).
Inscriptie:  statuette 3636 (306) uit Melick is aan de keerzijde van de basis vermoedelijk
gesigneerd door de Keulse coroplast Vindex.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd zeshoekig voetstuk met geprofileerde boven- en onderrand voorzien 
van een horizontale groef. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Petrografie:  Cat. nr. 193 (306) werd petrografisch toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: epigrafie (coroplast) 3636 (306), 
petrografische analyse 193 (306).
Datering uit context: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 140/150-180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 193.

Cat. nr. 3636. Site: Melick. Vindplaats: Grafveld Zwarte Berg (1886). Context nr. 644: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde ontbreekt van het hoofd tot aan de buik. De keerzijde ontbreekt van het hoofd tot aan de
knieën. Hoogte: 14,2 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: MK 43. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd zeshoekig voetstuk met geprofileerde boven- en onderrand voorzien van een 
horizontale groef. Breed gladgestreken naad. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Inscriptie: op de keerzijde van 
de basis een onduidelijk signatuur in gravure: VIND. Voor restauratie in 1890 gelezen als: VIND[E] / X [F]ECI[T] /
[C]CA[A] (zie Van Boekel 1987, 333-334 nr. 31 sub h). Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Oppervlak dof 
geeloranje tot gelig bruin (Munsell 10 YR 7/4 tot 10 YR 7/6). Volgens Van Boekel 1987 brandsporen. De foto toont 
ook zwarte breukvlakken: gereduceerde kern zoals cat. nr. 193 uit Tongeren ? Omwille van de malknobbeltjes gaat het
vermoedelijk niet om een engobe. Mogelijk ligt de verklaring bij het bakprocédé. Meerkleurige beschildering.
Grijsbruin geschilderd kruis op de keerzijde van de basis. Op de linkerzijde een kruis en een verticale afboording. 
Licht rode verf op het kleed, de hand, het roer en het voetstuk (Munsell 10 YR 6/6 en 10 YR 6/8).. Hardheid: zacht. 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 115d; Van Boekel 1987, 322, 333-334 nr. 31; 896 fig. 141;
Lange 1994, 223 Serie 52 nr. 3.

Cat. nr. 193. Site: Tongeren. Vindplaats: Zuidwestelijk grafveld. Context nr. 202: Perceel B 68i, opgraving SSLL, graf
23/10/1906. 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. 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.

Cat. nr. 3637. Site: Xanten. Vindplaats: Forschung/ Hafen 9084 (1974). Context nr. 903: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorste deel van de basis met een stuk van de benen en het gewaad. Hoogte: ? cm. Bewaarplaats: 
Bonn RLB. Inventarisnummer: 143/74. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
zeshoekig voetstuk met geprofileerde boven- en onderrand voorzien van een horizontale groef. Kleur: witbeige. 
Bruine beschildering op de basis: vooraan een stervorm uitgevoerd in dubbele lijnen en op de zijkanten kruispatronen. 
Bibliografie: Lange 1994, 223 Serie 52 nr. 1 en Taf. 7,52 (beschildering).

Fortuna staand met hoorn en roer

rechts het roer - de hoorn in de linkerarm
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Serie 204: linkerbeen steunbeen - mantelrand gebogen onder de buik - kleine sikkelvormige 
diadeem - roer in een schuine hoek tegen het been - hoorn open naar boven  - haarrol rond het 
achterhoofd met kleine ronde dot in de hals - kleed met V-hals, gegord onder de borst - mantel
met vrijhangend pand onder de linkerarm - cilindrisch voetstuk met sterk concave wanden.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3605 is 5 % kleiner dan cat. nr. 166 en 3,5 % kleiner 
dan cat. nr. 762.
Externe mechanische verbanden:  stam 32.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 762 (204) uit Tongeren werd gevonden op een Romeinse 
stortplaats die in gebruik was van 50 tot 150/160 n.C. (context 190).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met geprofileerde boven- en onderrand.
Breed gladgestreken naad. Randen van de basis geglad. Bijgesneden naad. Cat. nr. 3605 heeft 
een klein luchtgat in de linkerdij. De basis is gesloten aan de bovenzijde.
Petrografie:  Cat. nrs. 166 (204) en 762 (204) behoren petrografisch tot pasta 28, toegewezen 
aan Frankfurt of Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Frankfurt of Trier: petrografische analyse 166 (204) en
762 (204).
Datering uit context: 50-150/160 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
85/90-110/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3605: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3605. Site: Kretz-Miesenheim. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 591: Crematiegraf in tufstenen kist (1937). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15,3 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 37,479r. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met 
geprofileerde boven- en onderrand. Malknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Randen van de basis geglad: onderrand. Luchtgat links aan de dij. Basis gesloten aan de bovenzijde. Kleur: wit. 
Bibliografie: BJ 143-144, 1938-1939, 410 Abb.35 en 36,12 Taf. 74,1; Schauerte 1985, 215 nr. 382 Taf. 48,1-3; Van 
Boekel 1987, 222 nt.159; Lange 1994, 220 Serie 46 nr. 2.

Cat. nr. 762. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsesteenweg “Broekberg”. Context nr. 190: Percelen A 525 o en q, 
Broek III. 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. 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. 166. Site: Tongeren. Vindplaats: Kielenstraat. Context nr. 193: Kielenstraat 16. 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. 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”.

Serie 205: linkerbeen steunbeen - mantelrand gebogen onder de buik - sikkelvormige diadeem -
roer vlak tegen het been - hoorn open naar voor - haarrol rond het achterhoofd - mantel met
vrijhangend pand onder de linkerarm - cilindrisch voetstuk met sterk concave wanden.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 3629 en 181 behoren tot eenzelfde generatie en zijn 7
% kleiner dan cat. nr. 3630.
Externe mechanische verbanden:  stam 32.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3629 (205) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
graf uit het grafveld van de Feldbergstrasse dat werd bijgezet in de periode Heddernheim IIA, 
gedateerd tussen 103/111-150 n.C. (context 425).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. Breed gladgestreken naad. Randen van de basis geglad: onderrand. Bijgesneden naad:
trapvormig afgesneden onderrand van de manteltip en insnede tussen hand en roer.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 103/111-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
85/110-140/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3629: Rüger 1980.

Cat. nr. 3631. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur in den Wingerten.. Context nr. 458: Onbekend. 
Bewaringstoestand: roer, rechterhand en een fragment van het kleed en van de bovenrand van het voetstuk. Hoogte: 

6,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  23347. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: insnede tussen 
hand en roer. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 40 nr. 3.

Cat. nr. 3629. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 425: Grab XVIII: 
periode Heddernheim IIA. Bewaringstoestand: volledig. Sporen van verbranding. Hoogte: 12,4 cm. Bewaarplaats: 

Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4013 c. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd
ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Randen van de basis geglad: onderrand. Bijgesneden naad:
trapvormig afgesneden onderrand van de manteltip. Kleur: wit. Plaatselijk grijs oppervlak. Verbrand ?. Oppervlak: 
glad, poederig. Bibliografie: Rüger 1980, 40 nr. 1.
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Cat. nr. 3630. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
onderste helft. Hoogte: 8,6 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 4160. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Randen van
de basis geglad: onderrand. Bijgesneden naad: trapvormig afgesneden onderrand van de manteltip. Kleur: wit. 
Bibliografie: Rüger 1980, 40 nr. 2.

Cat. nr. 181. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. Bewaringstoestand: 
volledig. Maten berekend uit de foto in Sibenaler 1907. Hoogte: 12,3 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 1.

Serie 206: linkerbeen steunbeen - mantelrand gebogen onder de buik - driepuntige diadeem - 
roer vlak tegen het been - hoorn open naar boven .
Externe mechanische verbanden:  stam 32.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3607 (206) uit het grafveld van Wederath werd gevonden in een
graf, aangelegd tussen 90 en 125 n.C. (context 833).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90-125 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
85/100-140/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3607: Haffner 1971.

Cat. nr. 3607. Site: Wederath. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 833: Grab 10. Bewaringstoestand: bewaard van het 
hoofd tot de bovenrand van de basis. Hoogte: 13,3 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 54,110g. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Haffner 1971, 10 Grab 10 Taf. 3,2 en 129, 2; Schauerte
1985, 215 nr. 383: foutieve datering onder Vespasianus; Lange 1994, 220 Serie 46 nr. 3 .

Serie 207: linkerbeen steunbeen - mantelrand gebogen onder de buik - tweepuntige diadeem - 
roer in een schuine hoek tegen het been - hoorn open naar voor - sterk krullende hoornpunt.
Productietechniek:  gipsmal: kleine malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen:
voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3608.

Cat. nr. 3608. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Severinstrasse/Bonner Strasse. Context nr. 568: 
Severinstrasse (1897). Bewaringstoestand: bewaard zonder de basis en de voeten. Basis en onderzijde van het roer 
werden modern toegevoegd. Hoogte: 18,2 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 3596. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Vage afdruk. 
Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 224 Serie 54 nr. 1.

Serie 931: linkerbeen steunbeen - mantelrand gebogen onder de buik - brede sikkelvormige 
diadeem - roer in een schuine hoek tegen het been - hoorn open naar boven - haarrol rond het 
achterhoofd met kleine ronde dot in de hals - kleed met V-hals, gegord onder de borst - mantel
met vrijhangend pand onder de linkerarm - cilindrisch voetstuk met sterk concave wanden.
Externe mechanische verbanden:  stam 32.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met geprofileerde boven- en onderrand.
Randen van de basis geglad . Klein luchtgat door de binnenzijde van de gesloten basis naar de 
figuur.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 85/90-140/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3606: Loeschcke 1911.

Cat. nr. 3606. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Luxemburger Strasse. Context nr. 564: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3185. Verzameling: C.A. Niessen, Köln. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met 
geprofileerde boven- en onderrand. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.  Randen van de basis geglad: onderrand. Klein 
luchtgat door de binnenzijde van de gesloten basis naar de figuur. Kleur: wit. Bibliografie: Loeschcke 1911, 154 nr. 
3185 Taf. 108; Schauerte 1985, 215 nr. 384; Lange 1994, 220 Serie 46 nr. 1.
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Serie 208: linkerbeen steunbeen - mantelrand diagonaal op de buik, een knoop in het midden -
driepuntige diadeem - roer in een schuine hoek op het been - hoorn open naar boven - kapsel 
met dot in de hals - enkele knoop boven de mantelrand - mantelplooien vooraan schuin op het 
rechterbeen, een malle verticale lus in het midden en V-vormig op het linkerbeen - sterk
ingesnoerde cilindrische basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 29.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 897 (208) uit Hottenbach werd gevonden in een graf dat 
bijgezet werd tussen 50 en 110 n.C. (context 897).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Luchtgat 
links in de heup.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 50-110 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75-110/125 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3609: Van Boekel 1987.

Cat. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 54,73. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Luchtgat links in de heup. Kleur: wit. Bibliografie: TZ 
24-26, 1956-1958 (E. Gose), 501 Hottenbach Taf. 10; Schindler 1977,40 Abb.120; Schauerte 1985, 217 nr. 393 Taf. 
48,4-6; Van Boekel 1987, 320 Fig. 53, 322 (datering); Lange 1994, 221 Serie 47-49 nr. 10.

Serie 209: linkerbeen steunbeen - mantelrand diagonaal op de buik, een knoop in het midden -
driepuntige diadeem - roer in een schuine hoek op het been - hoorn open naar voor - kapsel met
dot in de hals - vooraan achtvormige knoop op de mantelrand - mantelplooien vooraan schuin
op het rechterbeen, een smalle verticale lus in het midden en V-vormig op het linkerbeen - 
ingesnoerde cilindrische basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3612 is het grootste exemplaar. Cat. nr. 3613 is 4 %
kleiner en nr. 3610 is 9 % kleiner. Bij dit laatste exemplaar valt de toenemende schematisering
op van de retouches.
Externe mechanische verbanden:  stam 29.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3610 (209) uit Frankfurt-Heddernheim werd op basis van de 
bezettingsperiode van de site gedateerd tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Randen van
de basis geglad. Bijgesneden naad. Cat. nr. 3613 met een luchtgat achteraan rechts in het 
midden en cat. nr. 3612 met twee luchtgaten achteraan in het midden links en onderaan links. 
Cat. nr. 3611 met verschillende fijne luchtkanalen aan de binnenzijde tussen romp en hoofd.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: pigment 3610 (209).
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75-125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3610: Rüger 1980.

Cat. nr. 3610. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
groot vlak afgesprongen ter hoogte van de keerzijde van de basis en de onderbenen. Hoogte: 16,7 cm. Bewaarplaats: 
London BM. Inventarisnummer: 1931.4-15.106. Verzameling: L. Schädel. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed
gladgestreken naad. Randen van de basis geglad: onderrand en vlak erboven. Kleur: wit. Plaatselijk zwart gespikkeld 
oppervlak. Bibliografie: Rüger 1980, 41 nr. 7; Van Boekel 1987, 321 Fig. 54; Lange 1994 221, Serie 47-49 nr. 8.

Cat. nr. 3612. Site: Köln-Marienburg Flottenkastell Alteburg. Vindplaats: Auf dem Römerberg 26 (1949). Context nr.
560: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van onder de hals tot boven de voeten. De voorzijde van de 
hoornvulling ontbreekt. Hoogte: 12,9 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 49,119. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden 
naad. Twee luchtgaten op de keerzijde in het midden links en onderaan links. Kleur: wit. Geel glazuur. Bibliografie: 
Lange 1994, 221 Serie 47-49 nr. 2.

Cat. nr. 3611. Site: Mainz. Vindplaats: Heiligdom (?) Gautorplatz (1901). Context nr. 626: zusammen mit zwei 
Steinaltärchen. Bewaringstoestand: hoofd en rechterhand ontbreken. Hoogte: 15,4 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. 
Inventarisnummer: K 5633. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd
cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Het lichaam en het hoofd zijn verbonden door drie of vier fijne
luchtkanalen (zie Behrens: “Das hohle Innere des Körpers war mit dem des Kopfes durch 3 oder 4 feine Kanäle 
verbunden”). Kleur: wit. Resten van gele engobe (?) in de plooien. Omschrijving in Behrens 1918 (Legionskastell 
Mainz): “In den Vertiefungen liegt hie und da ein gelber Überzug, von dem es zweifelhaft ist, ob er der Rest der 
ursprünglichen Bemalung ist oder sich im Lauf der Zeit erst angesetzt hat”. Bibliografie: Behrens 1918
(Legionskastell Mainz), 43-44 Nr. 6 Abb.34,4; Schauerte 1985, 218 nr. 404: Lange 1994, 221 Serie 47 nr. 7.

Cat. nr. 3613. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
onder de hals tot de bovenrand van de basis. Hoogte: 11,8 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: A 1213. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Randen van de basis geglad. Luchtgat
op de keerzijde in het midden rechts. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 218 nr. 407; Lange 1994, 221 Serie
47-49 nr. 6.
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Serie 210: linkerbeen steunbeen - mantelrand diagonaal op de buik, een knoop in het midden -
driepuntige diadeem - roer vlak tegen het been - hoorn open naar voor - kapsel met dot in de
hals - knoop op de mantelrand evoluerend naar achtvorm - mantelplooien vooraan schuin op het
rechterbeen, V-vormig op het linkerbeen en een smalle verticale lus in het midden - de hoorn is
niet erg puntig en wordt op de keerzijde diagonaal afgeboord door een rib haaks op de
mantelrand - ingesnoerde cilindrische basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 174 is het grootste exemplaar. De detaillering is erg 
vaag. Het exemplaar kan daarom niet aan het begin van de reeks hebben gestaan. Cat. nr. 175
dat even vaag is vertoont een krimp van amper 2 % tegenover nr. 174. Cat. nr. 3614 is 4 % 
kleiner dan nr. 174 en heeft de best bewaarde detaillering. Cat. nrs. 170 en 171 behoren tot
eenzelfde generatie en vertonen een krimp van 8 % tegenover nr. 174. Tegenover cat. nr. 170 
bedraagt de krimp van nrs. 173, 172 en 3615 respectievelijk 5, 8 en 10 %. Cat. nrs. 172 en 1189
behoren tot eenzelfde generatie. Opvallend is de toenemende schematisering van de plooienval,
waarbij een strak visgraatpatroon en parallelle plooien opvallen bij nrs. 172 en 173. Een ander 
opvallend detail is het ontdubbelen van de knoop op de mantelrand. Cat. nr. 3614 heeft 
duidelijk een enkelvoudige knoop, terwijl deze ontdubbeld is bij de jongere exemplaren 173, 
172 en 3615.
Externe mechanische verbanden:  stam 29.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3614 (210) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
waterput uit de periode tussen 75/79 en 190 n.C. (context 471).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Randen van
de basis geglad. Bijgesneden naad (o.a. diadeem). Oppervlakkige en schematische retouche van
de plooien bij cat. nrs. 172 en 173.
Petrografie:  Cat. nrs. 171 (210) en 174 (210) behoren petrografisch tot pasta 20, toegeschreven
aan Keulen. Cat. nr. 175 (210) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3614 (210) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep met 
hoog gehalte aan TiO2 (Schneider 1988, 322-323 Tab.2 Nr. 4757: testresultaat FUB -AA 4757
en herkomstinterpretatie: Heddernheim/Nied). De groep onderscheidt zich van de andere stalen
in het TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en vooral TiO2/Fe2O3 diagram. Hij werd in de literatuur 
toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar iconografie en vondstomstandigheden 
verwijzen tevens naar Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 175 (210), 171 (210) en 
174 (210), Frankfurt of Trier: chemische analyse 3614 (210).
Datering uit context: 75/79-190 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75-125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 170.

Cat. nr. 3614. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Am Holzweg 3. Context nr. 471: Kastellgrabung (1964),
Zisterne A. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van de hals tot boven de knieën. Hoogte: 6,7 cm. 

Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  22034. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Dikwandig, onregelmatig en breed uitgestreken aan de binnenzijde, vermoedelijk in verschillende lagen 
aangebracht. Kleur: wit, roze verkleurd. Beschildering (?): volgens Rüger 1980 ondefinieerbare verfresten in de 
plooien op het bovenlichaam rechts en onderaan links. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Rüger 1980, 41 nr. 9; Schauerte 1985, 218 nr. 408; De Beenhouwer 1991 (Terakotten), 408 Anm.39; Schneider 1988,
322-323 Tab. 2: Analyse nr. 4757; Lange 1994, 221 Serie 47-49 nr. 09.

Cat. nr. 3615. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Severinstrasse/Bonner Strasse. Context nr. 568: 
Severinstrasse (1897). Bewaringstoestand: basis met voeten ontbreekt. Deze was wel nog aanwezig op de foto van 
Loeschcke, maar met een tussenstuk van gibs verbonden met het lichaam. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: N 3186. Verzameling: C.A. Niessen, Köln. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Oppervlak met 
plaatselijk geel glazuur. Bibliografie: Loeschcke 1911, 154 nr. 3186 Taf. 108; Lange 1994, 221 Serie 47-49 nr. 1.

Cat. nr. 170. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 171. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.
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Cat. nr. 172. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 173. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 
Bibliografie: Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 1,2.

Serie 211: linkerbeen steunbeen - mantelrand diagonaal op de buik, zonder knoop - 
sikkelvormige diadeem - roer in een schuine hoek tegen het been - hoorn open naar voor - 
getorste mantelrand op de buik.
Interne mechanische verbanden:  nr. 3616 staat dicht bij het origineel ontwerp, dat sterk 
verwant is met de Fortuna van Hottenbach nr. 3609. De plooienval is natuurlijker dan bij de 
afgeleide series en het roer staat nog niet volledig vlak tegen het been.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3616 (211) uit Frankfurt-Heddernheim werd op basis van de 
bezettingsperiode van de site gedateerd tussen 75/79 en 260 n.C. (context 479).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: insnede aan het roer, onder de hand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3616: Rüger 1980.

Cat. nr. 3616. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur An der Ringmauer. Context nr. 479: Zisterne. 
Bewaringstoestand: bewaard van onder de hals tot boven de voeten. Hoogte: 7,8 cm. Verzameling: M. Lutze. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Bijgesneden naad: insnede aan het roer, onder de hand. Kleur: wit. Zwart gespikkeld oppervlak. Bibliografie: 
Rüger 1980, 41 nr. 5; Schauerte 1985, 220 nr. 418; Lange 1994, 222 Serie 51 nr. 8.
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Serie 212: linkerbeen steunbeen - mantelrand diagonaal op de buik, zonder knoop - 
sikkelvormige diadeem - roer vlak tegen het been - hoorn open naar voor - getorste mantelrand
op de buik - hoorn met in het midden ronde vruchten geschikt rond een centrale vrucht, één aar
op de top en twee driehoekige aren onderaan die elkaar bovenaan met de basis raken en naar 
onder toe uit elkaar lopen - ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 3620 en 3618 behoren tot eenzelfde generatie en zijn
4 % kleiner dan nr. 384. Cat. nr. 3617 is 5 % kleiner. Cat. 178 is opnieuw 5 % kleiner dan nr.
3617, maar de verhoudingen verschillen. De rechterschouder is ronder, het onderlichaam 
breder, de mantelrand steiler en de hoorn minder spits. Mogelijk is dit te wijten aan een 
vervorming gedurende het bakproces. Het ongewone profiel en voetstuk wijzen in die richting.
Cat. nrs. 178 en 763 behoren tot eenzelfde generatie.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3620 (212) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
graf van het grafveld van de Feldbergstrasse uit de periode Heddernheim I, gedateerd tussen 90
en 103/111 n.C. (context 424). Cat. nr. 3617 (212) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de 
Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede heft van de tweede en het begin van de derde 
eeuw (context 877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere 
periode samengebracht.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden
naad. Cat. nr. 178 met schematische en oppervlakkige retouche van de plooien.
Petrografie:  Cat. nr. 178 (212) behoort petrografisch tot pasta 26, toegewezen aan Keulen of
Frankfurt/Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Keulen, Frankfurt of Trier: petrografische analyse 178
(212).
Datering uit context: 90-103/111 en 150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3618: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3618. Site: Gross-Gerau. Vindplaats: Grafveld Auf Esch. Context nr. 500: Graf 50, crematiegraf met vier 
terracotta’s. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Bijgesneden naad: ter 
hoogte van de rechtermouw. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 220 nr. 412, Taf. 49, 1-3 (geen bibliografie): 
dateert het graf Vespasianus-Trajanus, maar geeft geen argumenten..

Cat. nr. 3620. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 424: Grab VI: 
periode Heddernheim I. Bewaringstoestand: onderzijde vanaf de borst. Sporen van verbranding. Hoogte: 13,1 cm. 

Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4003. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Beschildering:
volgens Rüger 1980 sporen van een verbrande beschilderde band rondom de onderrand van de sokkel. Stippen op de 
bovenrand ?. Bibliografie: Rüger 1980, 41 nr. 4 (datering); Schauerte 1985, 220 nr. 415; Lange 1994, 222 Serie 51 nr.
7.

Cat. nr. 3619. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bovenzijde van boven de knieën. Hoogte: 7,8 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 5843. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Rüger 1980, 41 nr. 6; Schauerte 1985, 220 nr. 419; Lange 1994, 222 Serie 51 nr. 5.

Cat. nr. 384. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: gelig wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: Inventaris Arlon MAL: herkomst 
“Martelange”.

Cat. nr. 178. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 763. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. Bibliografie: Van De Weerd 1932, 282, pl. I,4; Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4,4; Lange 1994, 223 Serie 51
Nr. 17.

Cat. nr. 3617. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15,2 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 7422. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Gose 1972, Abb.389, 5; Schauerte 1985 220 
nr. 413.
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Serie 213: linkerbeen steunbeen - mantelrand diagonaal op de buik - sikkelvormige diadeem - 
roer vlak tegen het been - hoorn open naar voor - rechte mantelrand met twee parallelle plooien
- hoorn met in het midden drie ronde vruchten, één aar op de top en twee aren onderaan, 
waarvan de onderzijden naar elkaar lopen - ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 176 is het grootste exemplaar. Cat. nr. 3624 heeft 
dezelfde hoogte, maar is 3 % smaller. Cat. nrs. 177, 179 en 3625 vertonen een krimp van 2 % 
tegenover nr. 176. Cat. nr. 3621 is opnieuw 2 % kleiner dan nr. 179. Cat. nr. 3623 vertoont een
krimp van 8 % tegenover nr. 176. De proporties zijn nog volledig gelijk, maar de inkerving
onder de rechterhand ontbreekt.
Externe mechanische verbanden:  stam 30.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3624 (213) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
graf van het grafveld van de Feldbergstrasse dat werd bijgezet in de periode Heddernheim IIA,
gedateerd tussen 103/111-150 n.C. (context 425). Cat. nr. 3621 (213) uit Trier Altbachtal werd
gevonden in een egalisatielaag uit het laatste derde van de vierde eeuw, direct boven het 
vloerniveau van de omgang van de Ritonatempel (context 884). De laag bevatte oudere
archaeologica uit de gebruiksperiode van de Ritonatempel. De volledige gebruiksperiode van 
de tempel van 150 tot 400 n.C. geldt daarom als datering voor cat. nr. 3621. Rekening houdend
met de datering van het exemplaar uit Frankfurt-Heddernheim en het geringe hoogteverschil 
tussen beide exemplaren, moet het Trierse beeldje aansluitend gedateerd worden.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden
naad. Cat. nr. 176 met verticale gladdingssporen op het voetstuk en insnijding van het handvat
van het roer. Drie fases van hernieuwing van het detail zijn herkenbaar bij cat. nr. 177.
Petrografie:  Cat. nr. 176 (213) behoort petrografisch tot pasta 26, toegewezen aan Keulen of
Frankfurt/Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln, Frankfurt of Trier: petrografische analyse 176
(213).
Datering uit context: 103/111-150/160 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
125-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 176.

Cat. nr. 3624. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 425: Grab XVIII: 
periode Heddernheim IIA. Bewaringstoestand: keerzijde van hoorn en linkerarm gerestaureerd. Hoogte: 16,3 cm. 

Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4013 d. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. 
Bibliografie: Rüger 1980, 41 nr. 8; Schauerte 1985, 222 nr. 434; Lange 1994, 222 Serie 51 nr. 4.

Cat. nr. 3625. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
hoofd, bovenste deel van de hoorn en de rechterzijkant tot aan de knie zijn bewaard. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: 
Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  X 2927. Vondstspecificatie: losse vondst 1882. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Bibliografie: Rüger 1980, 41 nr. 10; Schauerte
1985, 221 nr. 427; Lange 1994, 222 Serie 51 nr. 6.

Cat. nr. 3575. Site: Hochscheid. Vindplaats: Bau I (tempel). Context nr. 523: Cella. Fdpl.31. Bewaringstoestand: 
voorzijde van de hals tot aan de knieën. Keerzijde van de rechterschouder tot de onderrand van de basis. Hoogte: 13,7
cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 39: 207, 6. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Volgens Weisgerber is de ingedeukte rug te wijten aan een bakfout. Bibliografie: Weisgerber 1975, 151 Taf.
46,3.

Cat. nr. 3622. Site: Mainz-Weisenau. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 633: Onbekend. Bewaringstoestand: vrijwel
volledig samengesteld. Hoogte: 14,3 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: F 4419. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Laag geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 220 nr. 420 Taf. 49,4.

Cat. nr. 179. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 
Kleur: wit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 2; Dheedene 
1959, 102 nr. 546.

Cat. nr. 177. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 166: Onbekend. 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. 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”.
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Cat. nr. 176. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 3621. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 6 (Ritona). Context nr. 884: Schnitt ab, Schicht 15. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 10 019. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. De ronde 
vruchten zijn centraal doorboord. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972, 29 Abb.137, 10
(datering p.54-55); Schauerte 1985, 222 nr. 431 Taf. 49,5-6; Lange 1994, 223 Serie 51 nr. 14.

Cat. nr. 3623. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste deel 
van de basis ontbreekt. Gerestaureerd in gips aan de rechterhelft van de basis, deel van het rechterbeen en het roer en 
de top van de hoorn. Hoogte: 12,7 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. Inventarisnummer: 5645. Vondstspecificatie: 
1868 of vroeger. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch 
voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 221 nr. 423; Van Boekel 1987, 330-331 nr. 29.

Serie 214: linkerbeen steunbeen - mantelrand diagonaal op de buik - sikkelvormige diadeem - 
roer vlak tegen het been - hoorn open naar voor - gebogen mantelrand met twee of drie 
parallelle plooien - hoorn met in het midden vier ronde vruchten geschikt in ruitvorm, één aar 
op de top en twee aren onderaan, waarvan de onderzijde naar elkaar lopen - ingesnoerd 
cilindrisch voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. 3628 is 5% kleiner dan cat. nr. 180.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3628 (214) is afkomstig van de depotvondst van Bingen
(context 342). Deze context kwam tot stand tussen 140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk 
voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw. Cat. nr. 3626 (214) uit Trier Altbachtal
is afkomstig uit de Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het 
begin van de derde eeuw (context 877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen
uit een vroegere periode samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100/140-150 en 150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 180: Sibenaler 1907.

Cat. nr. 3628. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
bewaard van het hoofd tot onder de knie. Onderzijde tot aan de knieën gerestaureerd. Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: 
Mainz LM. Inventarisnummer: R 3194. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. 
Bibliografie: Behrens 1915, 98 nr. 4 Taf. 6A10; Behrens 1920, 56 nr. 4a Taf. 21,10; Schauerte 1985, 222 nr. 433;
Lange 1994, 222 Serie 51 nr. 9.

Cat. nr. 180. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. Bewaringstoestand: maten 
berekend uit de foto in Sibenaler 1907. Hoogte: 17,8 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 5.

Cat. nr. 3626. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: bovenste helft bewaard. Hoogte met restauratie van de onderzijde: 16,5 cm. Hoogte van het 
fragment, afgeleid uit de schaal van de foto in Gose 1972: 10,2 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 
7421. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972, Abb 389,4; 
Schauerte 1985, 222 nr. 439; Lange 1994, 223 Serie 51 nr. 13.
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Serie 215: linkerbeen steunbeen - mantelrand diagonaal op de buik - sikkelvormige diadeem - 
roer vlak tegen het been - hoorn open naar voor - rechte mantelrand met drie parallelle plooien -
ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 30.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3627 (215) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-160 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3627: Gose 1972.

Cat. nr. 3627. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: aan de voozijde ontbreken het gelaat de onderkant van de hoorn en de basis. Hoogte: 17,1 cm. 
Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 7423. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972, 203 Abb.389,3; Schauerte 1985,
222 nr. 437; Lange 1994, 223 Serie 51 nr. 12.

Serie 216: linkerbeen steunbeen - mantelrand licht schuin en gebogen op de buik - 
sikkelvormige diadeem - roer in een schuine hoek tegen het been - hoorn open naar voor - 
kapsel zonder haarrol en met een dot op het achterhoofd - kleed gegord onder de borst - de
plooien van het kleed lopen rond de borsten - ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: pigment 3612 (216).
Bibliografie foto: cat. nr. 3632: Lange 1994.

Cat. nr. 3632. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste
helft van de basis ontbreekt. Rechterhand en de bovenzijde van het roer gerestaureerd. Hoogte: 16,5 cm. 
Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 15497. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Zwart gespikkeld 
oppervlak. Meerkleurige beschildering. Geel op de voorzijde van de hoorn, voor- en keerzijde van het roer, mantel en
voeten. Roodbruine omranding van het roer, diagonale lijnen op het binnenvlak van het roer, de binnenkant van de 
hoorn, de bovenrand van de mantel en de bovenste rand van de basis. Rood op het haar en de diadeem. Bibliografie: 
Lange 1994, 223 Serie 53 Taf. 7,53, 132 Abb. 6..

Serie 219: rechterbeen steunbeen - mantelrand licht gebogen op de buik - mantelplooien om het
linkerbovenbeen - sikkelvormige diadeem - roer vlak tegen het been - hoorn open naar voor - 
de hoorn kleeft tegen het hoofd - puntige hoorn met in het midden zeven ronde vruchten 
geschikt rond een centrale vrucht en één ronde vrucht bovenaan en één onderaan - de
mantelrand op de buik loopt licht schuin.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 186 en cat. nr. 766 hebben vrijwel dezelfde
afmetingen. Cat. nr. 3638 is 3 % kleiner dan nr. 186, maar het voetstuk is licht verhoogd.
Externe mechanische verbanden:  stam 31.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 766 (219) uit Saint-Pierre Sberchamps werd gevonden in een
kuil waarvan het graven door een munt van  Hadrianus met sterke gebruikssleet gedateerd 
wordt na het midden van de tweede eeuw.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden
naad. Cat. nr. 186 met diepe inkerving in het roer onder de hand, verticale gladdingssporen op 
het voetstuk en gladdingsporen op de keerzijde van de hoorn.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 140/150-(?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 186.

Cat. nr. 3640. Site: Heidelberg-Kirchheim. Vindplaats: Villa ten oosten van de Kirchheimer Weg. Context nr. 514: . 
Bewaringstoestand: basis met de onderste helft van de benen en het roer. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Heidelberg 
KM. Inventarisnummer: Lgb.-Nr. 41584/TK 6618. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: FBW 2, 1975, 159 Nr. 6d Taf. 
260 B,1 (B. Heukemes); Schauerte 1985, 228 nr. 469; Lange 1994, 224 Serie 56 nr. 3.

Cat. nr. 3638. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 56,6. Verzameling: Kraemer, Köln. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit tot lichtbruin. Bibliografie: Schauerte 1985,
227 nr. 459 Taf. 51,4-6; Lange 1994, 224 Serie 56 nr. 1.
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Cat. nr. 766. Site: Saint-Pierre Sberchamps. Vindplaats: Protohistorische grafheuvel Au Fersay. Context nr. 167: Kuil
op de top van het heuvellichaam (1989). 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. 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.

Cat. nr. 186. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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 220: rechterbeen steunbeen - mantelrand licht gebogen op de buik - mantelplooien om het
linkerbovenbeen - sikkelvormige diadeem - roer vlak tegen het been - hoorn open naar voor - 
de hoorn kleeft tegen het hoofd - minder puntige hoorn met in het midden zeven ronde vruchten
- de mantelrand op de buik is meer gebogen en loopt horizontaal.
Externe mechanische verbanden:  stam 31.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3639 (220) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk: cat. nr. 3554 met horizontale groef in
de bovenrand. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140/150-(?)
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3639: Rüger 1980.

Cat. nr. 3641. Site: Faimingen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 948: . Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd 
en basis. Sporen van verbranding. Inventarisnummer: Gr 3124. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: grijs. Verbrand ?. 
Bibliografie: ORL B Nr. 66c (Faimingen), 106 Taf. IX Fig. 25.

Cat. nr. 3639. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard van de hals tot onder de knieën. Hoogte: 7,7 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 3044. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 41 nr. 13.

Cat. nr. 3554. Site: Hochscheid. Vindplaats: Bau I (tempel). Context nr. 517: Onbekend. Bewaringstoestand: 
voorzijde. De linkerzijkant onder de hoorn en een groot deel van de basis ontbreken. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: 
Trier RL. Inventarisnummer: 39: 207, 30. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. 
Bibliografie: Germania 25, 1941, 110 Taf. 16,9 (W. Dehn); Weisgerber 1975, 152 Taf. 47,6.

Serie 221: rechterbeen steunbeen - mantelrand licht gebogen op de buik - mantelplooien om het
linkerbovenbeen - sikkelvormige diadeem - roer vlak tegen het been - hoorn open naar voor - 
de hoorn kleeft tegen het hoofd - hoorn met geometrisch versiering met in het midden 
horizontale banden bedekt met schuine groefjes - de mantelrand loopt ononderbroken, gebogen
en horizontaal over de armen, de buik en de hoorn.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3642 is 3 % kleiner dan cat. nr. 169.
Externe mechanische verbanden:  stam 33.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 169 (221) en 512 (221) uit Longlier Respelt werd gevonden op
het grafveld Moussière, dat gedateerd wordt in de tweede eeuw (context 123).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/100-200/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90/100-200/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3642: Demarolle en Coudrot 1993.

Cat. nr. 3642. Site: Baalon. Vindplaats: Kelder. Context nr. 320: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van het 
hoofd tot aan de buik. Hoogte: 9,3 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Beschildering bewaard op de 
mond, de vingers, de diadeem, de bovenrand van de mantel vooraan en de rand van de hoorn. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 74-75 nr. 8 fig. 8a-b.

Cat. nr. 169. Site: Longlier Respelt. Vindplaats: Grafveld Moussière. Context nr. 123: Zuidelijke cirkelvormige kuil. 
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. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). 
Oppervlak: glad, mat.
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Cat. nr. 512. Site: Longlier Respelt. Vindplaats: Grafveld Moussière. Context nr. 123: Zuidelijke cirkelvormige kuil. 
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. 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.

Cat. nr. 3643. Site: Sarrebourg. Vindplaats: Fanum (?) Marxberg. Context nr. 769: Vondst met meerdere statuetten. 
Bewaringstoestand: hoofd, schouders en hoorn. Samengesteld uit vijf fragmenten. Hoogte: 8,1 cm. Bewaarplaats: 
Metz MM. Inventarisnummer: 3122. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het
oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: grijzig. Sporen van beschildering op het achterhoofd. Hardheid: hard. 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 74-75 nr. 7 fig. 7a-c.

Serie 222: rechterbeen steunbeen - mantelrand licht gebogen op de buik - mantelplooien om het
linkerbovenbeen - roer dwars op het been - hoorn open naar voor - de hoorn gescheiden van het
hoofd - hoorn met geometrisch versiering met in het midden horizontale banden bedekt met
schuine groefjes - de mantelrand loopt gebogen en horizontaal over de buik.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 385 en 765 behoren tot dezelfde generatie en delen
dezelfde malretouches. Mogelijk stammen zij uit eenzelfde mal. Zij zijn amper 1 % kleiner dan
cat. nr. 185. Cat. nrs. 3645 en 3644 zijn respectievelijk 5 en 8 % kleiner dan cat. nr. 185.
Nr. 185 staat dicht bij het eerste model en vertoont reeds een duidelijke herwerking van de mal.
De plooien zijn vooraan in vloeiende lijnen gegraveerd met een werktuig dat diepe brede 
groeven maakt. Minder brede secundaire retouches zijn aangebracht op het smalle gedeelte van
de hoorn en achteraan op de linkerschouder. Nr. 765 is over de hele breedte iets smaller. De 
slordige retouche staat ook verder af van het origineel. .
Externe mechanische verbanden:  stam 33.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 765 (222) uit Liberchies werd gevonden in twee verschillende 
contexten. Een klein fragment werd gevonden in een stortlaag uit de periode tussen 90/110 en 
275 n.C. (context 976). Het grootste fragment bevond zich in een woonsector uit dezelfde 
periode (context 109).
.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden
naad: diepe inkeping tussen roer en hand. Verschoven binnenenaad. Basis met gegladde randen:
onderrand. Gladdingssporen op het roerblad. Cat. nr. 765 en 385 met schematische en ondiepe 
retouchering van de mal: foute interpretatie van de kledij bij nr. 765.
Petrografie:  Cat. nrs. 185 (222) en 385 (222) behoren petrografisch tot pasta 24, toegeschreven
aan Keulen. Cat. nr. 765 (222) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 185 (222), 385 (222) en 
765 (222).
Datering uit context: 90/110-275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90/100-200/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3645: Schauerte 1985.

Cat. nr. 385. Site: Kerkhove Waarmaardse Kouter. Vindplaats: Benedenzone, sleuf 47 bis. Context nr. 94: Colluviale 
lagen 5 en 6 (1982). 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. 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.

Cat. nr. 3644. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Aachener Strasse. Context nr. 566: onbekend. Bewaringstoestand: het 
hoofd ontbreekt. Hoogte: 17,3 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 12116. Verzameling: C.A. Niessen,
Köln. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: diepe inkeping in het roer onder de
hand om een handvat te simuleren. Basis met gegladde randen: onderrand. Kleur: witgeel. Bibliografie: Schauerte
1985, 226 nr. 456 Taf. 51,1-3: hier vermeld als grafveld, maar niet in museumgegevens terug te vinden; De
Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 411 Abb. 1: insnijding van de naad; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 69 fig. 5
rechts, 77 fig. 14 series 9; Lange 1994, 224 Serie 55 nr. 1.
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Cat. nr. 765. Site: Liberchies Les Bons-Villers. Vindplaats: Secteur I4: vestiges d’un bâtiment. Context nr. 109: Laag 
tussen loopniveau en puinlaag. 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. 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. 3645. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd 
gerestaureerd. Hoogte: 19 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3187. Verzameling: C.A. Niessen, 
Köln. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Bijgesneden naad: diepe inkeping in het roer onder de hand om een handvat te
simuleren. Kleur: witgrijs. Bibliografie: Loeschcke 1911, 154 Nr. 3187 Taf. 108; Schauerte 1985 226 Nr. 455 Taf. 
52,1: Lange 1994, 224 Serie 55 nr. 2.

Cat. nr. 185. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

de hoorn in de rechterarm - het roer links

Serie 223: mantelrand onder de buik - sikkelvormige diadeem - roer dwars op het been - hoorn
open naar boven - het gegord kleed laat de rechterschouder onbedekt.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3646: Lange 1994.

Cat. nr. 3646. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van
het hoofd tot halfweg de bovenbenen. Hoogte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: KL 601. 
Verzameling: Löffler. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. 
Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 225 Serie 58 nr. 1 Abb.43.

Fortuna zittend met hoorn en beker

hoorn rechts - beker links

375



Serie 255: rieten zetel met drie horizontale geledingen - kroon vooraan versierd met 
reliëfpunten - de haren zijn vooraan in het midden gescheiden en op het achterhoofd terug 
omhooggebracht - parelhalssnoer - kleine hoorn - vooraan op de sokkel een everzwijn in reliëf.
Externe mechanische verbanden:  stam 55.
Inscriptie:  statuetten 3649 (255) en 3650 (255) werden op de keerzijde en de zijkanten van de
basis in reliëf gesigneerd door Pestika/Postika.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Groot rond luchtgat in
de rechterzijleuning van nr. 3649.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Vichy of Toulon-sur-Allier: epigrafie (coroplast) 
3649 (255) en 3650 (255).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3649: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3650. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig.
Omwille van de ongewone attributen en de schrijfwijze Postika in plaats van Pestika, zouden statuette en signatuur 
volgens E. Tudot fout gerestaureerd zijn. Statuette nr. 3649 leert dat de attributen toch juist zijn en niet door foute
restauratie aangebracht. Hoogte: 13,5 cm. Breedte: 5 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.8.11
(ancien catalogue 766). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie op de zijkant en de 
keerzijde van de basis. Inscriptie: op de keerzijde en de zijkanten van de basis in reliëf: TASIA POSTIKA DA. 
Bibliografie: Tudot 1860, 32 fig. XLIV en Pl.33: signaleert een gelijkaardig exemplaar in het museum van Bourges; 
Rouvier-Jeanlin 1972, 191 nr. 440 nt.: vindplaats Bourges; Bémont et al 1993, 116 (M. Jeanlin): lezing van de gravure,
vindplaats Berry.

Cat. nr. 3649. Site: Saint-Jean-de-Losne. Vindplaats: Gevonden dicht bij de Saône (1803).. Context nr. 758: 
Onbekend. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 1418. Verzameling: Paris ML (voor 1870). 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie op de zijkant en de keerzijde van de basis. Fijne 
naad. Luchtgat in de rechterzijleuning. Inscriptie: op de keerzijde en de zijkanten van de basis in reliëf: [T]AS [IA 
PO]STIKA [D]A. Kleur: wit. Okerkleurige engobe (?). Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 191 nr. 
440; Bémont et al 1993, 116 (M. Jeanlin): lezing van de gravure.

Fortuna zittend met hoorn en patera

hoorn rechts - patera links

Serie 224: rieten zetel met drie horizontale geledingen - vlecht op het achterhoofd met centrale
dot boven het voorhoofd en acht lokken rond het gelaat - hoorn bedekt met lange verticale 
groeven, geopend naar boven en gevuld met ronde vruchten .
Inscriptie:  statuette nr. 3647 (224) uit Lyon werd op de keerzijde onder het vlechtwerk van de
zetel gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Rond luchtgat rechts
onder de rand van de zetel ter hoogte van de zijnaad.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 3647 (224).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3647: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3647. Site: Lyon. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 616: Onbekend. Bewaringstoestand: rugleuning 
plaatselijk beschadigd. Hoogte: 13 cm. Breedte: 5,6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 6873. Verzameling: Oppermann: 51. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Inscriptie op de zijkant en de keerzijde van de basis. Fijne naad. Rond luchtgat rechts onder de rand van de zetel ter 
hoogte van de zijnaad. Inscriptie: onder het vlechtwerk van de zetel achteraan (PIST)ILLV(S). Kleur: wit. Roze 
engobe (?). Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 191 nr. 439.

patera rechts - hoorn links

Serie 225: rieten zetel met drie horizontale geledingen - kleed - kapsel met losse vlechten op de
schouders - hoorn geopend naar boven.
Inscriptie:  statuette 3648 (225) uit Autun werd op de keerzijde onder het vlechtwerk van de
zetel gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig 
voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 3648 (225).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3648: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 3648. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 316. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig voetstuk. Inscriptie op de zijkant en de keerzijde van de basis. 
Inscriptie: op de keerzijde onder het vlechtwerk van de zetel: PISTILLVS. Kleur: wit. Bibliografie: Vertet en
Vuillemot 1973, 21-22 pl.2c.
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Serie 226: gladde zetel - kleed en mantel - sikkelvormige diadeem - kleed met kruisvormige 
plooien op de borst - hoorn open naar voor - kapsel met lange vlechten in de hals - haarrol met
dot op het achterhoofd - hoorn vooraan open over het ganse oppervlak en gevuld met een aar in
het midden en een ronde vrucht aan weerszijde - bandvormige gekruiste plooien op de borst - 
mantelrand opgerold op de schoot - keerzijde glad.
Externe mechanische verbanden:  stam 34.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3651 (226) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Laag ingesneden horizontale zijleuningen en rugleuning. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75/79-250 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100/115-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3651.

Cat. nr. 3651. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
gibsrestauratie aan het kleed en de zetel. De rechterachterhoek van de basis ontbreekt. Hoogte: 14,7 cm. 
Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 286. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Laag ingesneden horizontale zijleuningen en rugleuning. Breed gladgestreken naad. 
Kleur: wit. Volgens Rüger 1980 sporen van beschildering op de linkerzijkant van de zetel. Kleur niet definieerbaar. 
Bibliografie: Rüger 1980, 43 nr. 23; Schauerte 1985, 201 nr. 322 Taf. 41,4-6.

Serie 227: gladde zetel - kleed en mantel - sikkelvormige diadeem - kleed met kruisvormige 
plooien op de borst - hoorn open naar voor - kapsel met lange vlechten in de hals - hoorn 
vooraan open over het ganse oppervlak en gevuld met een aar in het midden en een ronde
vrucht aan weerszijde, achteraan bedekt met schuine groeven - kleed met vooraan ronde
halsopening - mantelrand opgerold op de schoot - achteraan zijn rug en hoofd vanaf een
verticale middenlijn met parallel afdalende groeven bedekt .
Externe mechanische verbanden:  stam 34.
Iconografische verbanden:  de compositie van de retouches van de rugzijde is stilistisch sterk 
verwant met die van cat. nr. 162 (serie 932). Malverwantschap kan niet worden aangetoond, 
hoewel de plooien vooraan op de onderbenen sterk gelijkend zijn.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Laag ingesneden horizontale zijleuningen en rugleuning. Breed gladgestreken naad.
Basis met gegladde onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75/79-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 161.

Cat. nr. 161. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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: gladde zetel - kleed en mantel - kleed gegord onder de borst - kleine sikkelvormige 
diadeem.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ingesneden horizontale zijleuningen. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Basis met gegladde onderrand.
Petrografie:  Cat. nr. 164 (228) behoort petrografisch tot pasta 23, toegeschreven aan Keulen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 164 (228) behoort tot de Keulse chemische groep (testresultaat 
UCL-LGM 164). Deze onderscheidt zich duidelijk op de diagrammen TiO2/K2O, TiO2/Al2O3
en TiO2/Fe2O3..
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse en chemische analyse 164 
(228).
Bibliografie foto: cat. nr. 164.

Cat. nr. 164. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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 932: gladde zetel - kleed en mantel - hoorn open naar voor - platte haarrol rond het 
achterhoofd - hoorn vooraan over het ganse oppervlak bedekt met verticaal geschikte 
visgraatvormige groefjes, achteraan bedekt met parallelle schuine groeven - mantelrand
opgerold op de schoot - achteraan is de rug vanaf een verticale middenlijn met parallel 
afdalende groeven bedekt .
Gedateerde contexten:  cat. nr. 162 (932) uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde 
context met voorwerpen uit de periode tussen 70 en 220 n.C.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ingesneden horizontale zijleuningen. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Petrografie:  Cat. nr. 162 (932) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 162 (932).
Datering uit context: 70-220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 75/79-220/250 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 162.

Cat. nr. 162. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Fortuna zittend met hoorn en vrucht

een ronde vrucht in de rechterhand - hoorn links
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Serie 229: gladde zetel - kleed en mantel - sikkelvormige diadeem - kleed met kruisvormige 
plooien op de borst - hoorn open naar voor - kapsel met lange vlechten in de hals - hoorn 
vooraan open over het ganse oppervlak en gevuld met een aar in het midden en een ronde
vrucht aan weerszijde.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3652 is ongeveer 5 % kleiner dan nr. 159, maar veel 
breder ter hoogte van het onderlichaam en de basis. De malverwantschap is daarom onzeker. 
Mogelijk gaat het om twee verschillende series.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3652 (229) is afkomstig van de depotvondst van Bingen
(context 342). Deze context kwam tot stand tussen 140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk 
voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ingesneden horizontale zijleuningen en rugleuning.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100/140-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3652: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3652. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 14,1 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: R 3198. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Ingesneden horizontale zijleuningen en rugleuning. Vage afdruk. Kleur: wit. Zwarte 
bandvormige beschildering tussen de diadeem en de haren, een ruitenpatroon op de voorzijde van de basis en een 
sterpatroon op de zijleuningen. Bibliografie: Behrens 1915, 99 Nr. 5 TAf.VI A9; Behrens 1920, 56 Nr. 5 TAf.21,9;
Schauerte 1985, 196 nr. 295 Taf. 38, 1-3; Lange 1990, 145, 148 Abb.29; Lange 1994, 226-227 Serie 64 Taf. 9,64.

Cat. nr. 159. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: wit. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 14.

Serie 230: gladde zetel - kleed en mantel - sikkelvormige diadeem - kleed met kruisvormige 
plooien op de borst - hoorn open naar voor - sikkelvormige diadeem met driepuntig reliëf - 
brede hoorn met vooraan in het midden vijf vruchten geschikt in H-vorm, één aar erboven en 
twee aren eronder - vooruitspringend voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 1094 is het grootst. Cat. nrs. 157 en 3653 zijn 3 % 
kleiner. Deze twee exemplaren behoren tot eenzelfde generatie. De gravure van de plooien is
identiek, maar dieper ingesneden bij nr. 3653. Cat. nr. 1093 behoort vermoedelijk tot dezelfde
generatie als nr. 1094.
Externe mechanische verbanden:  stam 35.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3653 (230) uit Nijmegen is afkomstig uit een waterput waarvan
de vulling gedateerd wordt tussen 75 en 125 n.C. (context 676). Cat. nrs. 1093 (230) en 1094
(230) uit Liberchies werden naar de vindplaats algemeen gedateerd tussen 110/120 en 275 n.C.
(context 114).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ingesneden zijleuningen en rugleuning. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Basis met gegladde onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 110/120-125 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
115-125/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 157.

Cat. nr. 1093. Site: Liberchies Les Bons-Villers. Vindplaats: Secteur H: tannerie ouest. Context nr. 114: hors contexte. 
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. 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.

Cat. nr. 1094. Site: Liberchies Les Bons-Villers. Vindplaats: Secteur H: tannerie ouest. Context nr. 114: hors contexte. 
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. 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.

Cat. nr. 3653. Site: Nijmegen. Vindplaats: Schippersinternaat De Klokkenberg, oostelijke canabae legionis. Context 
nr. 676: Waterput. Bewaringstoestand: bewaard van onder de borst tot de onderrand van het voetstuk. De voorzijde 
van de basis ontbreekt. Hoogte: 7,9 cm. Bewaarplaats: Amersfoort ROB . Inventarisnummer: Nijm. 152/2. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Horizontaal ingesneden zijleuningen en rugleuning. Breed
gladgestreken naad. Hardheid: matig hard. Bibliografie: Van Boekel 1987, 344-345 nr. 37.
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Cat. nr. 157. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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 231: gladde zetel - kleed en mantel - driepuntige diadeem - kleed met kruisvormige 
plooien op de borst - hoorn open naar voor - brede hoorn met vooraan in het midden drie 
vruchten geschikt in V-vorm, één aar erboven en één aar eronder - vooruitspringend voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 35.
Iconografische verbanden:  de hoornvulling is een opstelling met één aar in het midden en een
vrucht aan weerszijde zoals bij nr. 3651 (226).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3654 (231) uit Saalburg wordt naar de bezettingsperiode van de
castella algemeen gedateerd tussen 90/115-260 n.C. (context 755).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ingesneden zijleuningen en 
rugleuning.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90/115-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
115-125/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3654: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3655. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Inventarisnummer: 5424. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Ingesneden zijleuningen en rugleuning. Vage afdruk. Kleur: wit. Bibliografie: Schoppa 1960,
184 Taf. 44 nr. 7; Schauerte 1985, 196 Nr. 301.

Cat. nr. 3654. Site: Saalburg. Vindplaats: Saalburg-Kastell. Context nr. 755: Onbekend. Bewaringstoestand: de 
rechtervoet en het grootste deel van de basis vooraan zijn gerestaureerd. Hoogte: 12,9 cm. Bewaarplaats: Bad
Homburg SM. Inventarisnummer: P 1104. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ingesneden 
zijleuningen en rugleuning. Bibliografie: Schauerte 1985, 196 nr. 300 Taf. 38, 4-5.

Serie 232: gladde zetel - kleed en mantel - sikkelvormige diadeem - kleed gegord onder de
borst - hoorn open naar voor - hoorn met bovenaan één aar met links en rechts telkens twee 
ronde vruchten, in het midden een ronde vrucht, onderaan twee verticale aren - horizontale 
rugleuning halverwege de rug, daarboven een onversierd driehoekig vlak - vooruitspringend
voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 36.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ingesneden zijleuningen, rugleuning
en driehoekig vlak boven de rugleuning. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90/100-125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3659 .

Cat. nr. 3659 . Site: Köln CCAA. Vindplaats: Aachener Strasse. Context nr. 566: onbekend. Bewaringstoestand: 
lichtjes gerestaureerd, vooral aan het kleed en rechts. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 
N 3189. Verzameling: C.A. Niessen, Köln. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes
op het oppervlak. Ingesneden zijleuningen, rugleuning en driehoekig vlak boven de rugleuning. Breed gladgestreken 
naad. Bijgesneden naad ter hoogte van de mouwen en de zijleuningen. Kleur: wit tot lichtbruin. Glazuursporen op het
kleed. Bibliografie: Loeschcke 1911, 154 Nr. 3189 Taf. 108; Schauerte 1985, 197 Nr. 305 Taf. 38,6; Lange 1994, 226
Serie 63 Nr. 1.
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Serie 233: gladde zetel - kleed en mantel - sikkelvormige diadeem - kleed gegord onder de
borst - hoorn open naar voor - hoorn met bovenaan één aar, in het midden ronde vruchten,
geschikt in een cirkel rond een centrale vrucht, onderaan twee verticale aren - mantelrand op de
schoot getorst - horizontale rugleuning halverwege de rug, daarboven een driehoekig vlak, 
gevuld met schuine plooien - vooruitspringend voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3660 is 7 % groter dan cat. nr. 3661. Bij nr. 3661
(233) werd een kader gegraveerd op de rugleuning van de zetel.
Externe mechanische verbanden:  stam 36.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3661 (233) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
grafveld Feldbergstrasse dat in gebruik was in de periode tussen 90 en 150 n.C. (context 426).
Cat. nr. 4943 (233) uit het grafveld van Wederath is afkomstig uit een graf met voorwerpen uit
de periode tussen 90/100 en 125 n.C. (context 933).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ingesneden zijleuningen, rugleuning en driehoekig vlak boven de rugleuning. Breed
gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90/100-125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3660: Rüger 1980.

Cat. nr. 3660. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Burgfeld 4/ In der Römerstadt 151. Context nr. 453: 
Nederzettingsvondst (voor 1905). Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 14,9 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 
Inventarisnummer: A 8802. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Ingesneden zijleuningen, rugleuning en driehoekig vlak boven de rugleuning, ingevuld met schuine 
plooien. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Kleur: wit. Volgens Rüger 1980 zijn er mogelijk oranje
verfsporen op linkerkant van de sokkel en zetel. Bibliografie: Rüger 1980, 43 Nr. 22; Schauerte 1985, 197 Nr. 306;
Lange 1994, 226 Serie 63 Nr. 2.

Cat. nr. 3661. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 426: Grab 145. 
Bewaringstoestand: gelaat, linker deel van de borst en een deel van de rechterzijde van de zetel en de basis ontbreken.
Sporen van verbranding. Hoogte: 13,7 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: A 4161f. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ingesneden zijleuningen,
rugleuning en driehoekig vlak boven de rugleuning, ingevuld met schuine plooien. Breed gladgestreken naad. Kleur: 
wit. Ter hoogte van de schoot is het oppervlak oranje verkleurd. Volgens Rüger 1980 zijn de donkere lijnen op de 
linkerzijleuning, mogelijk sporen van verbrande beschildering. Bibliografie: Rüger 1980, 43 Nr. 21; Schauerte 1985,
197 Nr. 309; Lange 1994, 226 Serie 63 Nr. 3.

Cat. nr. 4943. Site: Wederath. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 933: Grab 2451. Bewaringstoestand: Volledig. 
Hoogte: 13,4 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 85,110/2451d. Kleur: Oppervlak grauwwit.
Beschildering of engobe: kleurresten in de groeven. Bibliografie: Cordie-Hackenberg en Haffner 1997, 138-139 Grab
2451, Taf. 675, d en Taf. 702,5.

Fortuna zittend met hoorn en aar

hoorn links - aar op rechterknie

Serie 253: zetel met ronde rugleuning die de schouders volledig bedekt - hoorn open naar 
boven - kleed met V-vormige plooien op de borst - mantel met V-vormige plooien op de benen
- hoorn met horizontale band bedekt met gegraveerde kruisjes op de bovenrand, vulling met 
gegraveerde vruchten.
Interne mechanische verbanden:  vermoedelijk herwerkte plooienval.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Gegraveerde ronde rugleuning met eronder een rechthoekig gegraveerd veld. Breed
gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/170-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 167.

Cat. nr. 167. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: roodachtig wit. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 6; Dheedene 1959, 96 nr.
508.
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Serie 249: zetel met ronde rugleuning tot halfweg de rug - hoorn open naar voor  - zware 
verticale mantelplooien tussen de benen - kleine sikkelvormige diadeem - kapsel met twee losse
vlechten in de hals en haarrol met kleine dot boven de hals - hoorn los van de hals, vulling met
vier ronde vruchten - kleed gegord onder de borst.
Externe mechanische verbanden:  stam 46.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ingesneden zijleuningen en 
rugleuning. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 165.

Cat. nr. 165. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: wit. Bibliografie: 
Sibenaler 1907, fig. 17; Dheedene 1959, 103 nr. 549; Schauerte 1985, 200 Nr. 320, Taf. 41,1-3.

Serie 250: zetel met ronde rugleuning tot halfweg de rug - hoorn open naar voor  - mantel met
soepel doorbuigende plooien over de benen - kleine sikkelvormige diadeem - kapsel met twee 
losse vlechten in de hals en haarrol met kleine dot boven de hals - hoorn los van de hals, gevuld
met kleine ronde vruchten - gegord kleed onder de borst - kleine strook verticale kleedplooien
onder de mantel.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3677: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3677. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: 
rechteronderarm, de buik en delen van de basis en de zetel ontbreken. Hoogte: 17,2 cm. Bewaarplaats: Luxembourg
MNHA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed 
gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 199 Nr. 315 Taf. 40,1-3.

Serie 251: zetel met ronde rugleuning tot halfweg de rug - hoorn open naar voor  - mantel met
een lange lusvormige plooi op het rechterbeen - kapsel met vooraan twee losse vlechten en 
achteraan een grote dot in de hals - smalle hoorn tegen de hals - gegord kleed onder de borst - 
kleine strook verticale kleedplooien onder de mantel - gegraveerd spakenwiel met tien spaken 
en daarboven een openwaaierend V-vormig motief op de rugleuning van de zetel (motieven 64
en 65).
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 5098 is 7 % kleiner dan nr. 3678. De indeling van het
spakenwiel is identiek.
Externe mechanische verbanden:  stam 67.
Iconografische verbanden:  motiefverwantschap met Fortuna nr. 3677 (250).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 5098 uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een kuil met
een vulling uit de periode Heddernheim I/III die loopt van 75/79 tot 260 n.C. (context 473).
Inscriptie:  cat. nrs 3678 (251) en 5098 (251) dragen op de keerzijde het icoon van een
spakenwiel.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Petrografie:  Cat. nr. 5098 (251) behoort petrografisch tot pasta 30, toegewezen aan het gebied
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 5098 (251), epigrafie 
(icoon) 3678 (251) en 5098 (251).
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 200-275 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3678: Schauerte 1985.

Cat. nr. 5098. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Am Holzweg 3. Context nr. 473: Kastellgrabung (1963),
Fläche 71, Grube. Bewaringstoestand: rugleuning. Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 
Inventarisnummer: x 21504. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Rüger 1980, 72 Nr. 149.

Cat. nr. 3678. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: de diadeem is
beschadigd en een deel van de basis ontbreekt. Hoogte: 16,2 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Inventarisnummer: 
21.780,1. Verzameling: E. Pfeifer. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. 
Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 199 Nr. 316 Taf. 40,4-6.
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Serie 252: zetel met ronde rugleuning tot halfweg de rug - hoorn open naar voor  - mantel met
een lange lusvormige plooi op het rechterbeen - hoge sikkelvormige diadeem met radiale
stralen - kapsel met vooraan twee losse vlechten - smalle hoorn los van de hals - kleine strook 
verticale kleedplooien onder de mantel.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3679 (252) werd gevonden in een nivelleringslaag uit het begin
van de vierde eeuw. Een munt uit de onderliggende laag vormt een terminus post quem rond 
161/180 n.C. (context 879).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 161/180-320 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3679: Gose 1972.

Cat. nr. 3679. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 3. Context nr. 879: Schnitt e-f, Schicht 6. Bewaringstoestand: 
delen van de buik ontbreken. Hoogte: 17,3 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 14 579. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972, 19 Abb.137,8: datering p. 62-63; Schauerte 1985, 199 Nr. 317.

Fortuna zittend met hoorn en gevulde schoot

vruchten in de schoot - hoorn links

Serie 234: gladde zetel - kleed en mantel - kroon - tongvormige mantelplooien op de borst - 
hoorn open naar voor - de bovenzijde van de hoorn is gevuld met kleine ronde vruchten - zware
mantelplooien op het linkeronderbeen - aan de rand van de vruchten op de schoot vallen aren
omlaag op de knieën - ronde rugleuning.
Externe mechanische verbanden:  stam 64.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3656 (234) uit Ulmen werd gevonden in een depot van 
terracotta’s samen met munten uit de eerste helft van de vierde eeuw (context 813).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ingesneden horizontale zijleuningen. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 3656 (234) behoort petrografisch tot pasta 30, toegewezen aan het gebied
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 3656 (234).
Datering uit context: (?)/306-340 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 125-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3656: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3706. Site: Bingen-Bingerbrück. Vindplaats: Bahnhof. Context nr. 346: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Afgietsel bewaard in Mainz ML. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Verzameling: Jehring, Mainz. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Behrens 1915, 102 Nr. 10 Taf. 
6B11; Behrens 1920, 213 Nr. 9 Taf. 22,11; Schauerte 1985, 198 nr. 311.

Cat. nr. 3656. Site: Ulmen. Vindplaats: in der Nähe des Ulmer Maar’s. Context nr. 813: depotvondst 1849. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16,6 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: U 246. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ingesneden horizontale
zijleuningen. Breed gladgestreken naad. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Bibliografie: Freudenberg 1852,
100-101 Taf. 4 Fig. 5 ; Schauerte 1985, 198 Nr. 310 Taf. 39, 1-3; Lange 1990, 162-163 Nr. 164.

Fortuna zittend met hoorn, patera en gevulde schoot

patera rechts - vruchten in de schoot - hoorn links

Serie 235: gladde zetel - kleed en mantel - kroon met parels in reliëf - hoorn open naar voor - 
de bovenzijde van de hoorn is versierd met kleine ronde en sliertvormige vormen - rechte 
rugleuning tot halfweg de rug, daarboven een boogvormig vlak met parallelle schuine plooien.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ingesneden horizontale zijleuningen en rugleuning. Breed gladgestreken naad. 
Bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3657: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3657. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: delen van het 
gelaat, de hals en de rechterschouder ontbreken. Hoogte: 18,1 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ingesneden horizontale
zijleuningen en rugleuning met erboven een boogvormig vlak gevuld met schuine plooien. Breed gladgestreken naad.
Bijgesneden naad: ingesneden tussen hoorn en arm. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 198 nr. 312 Taf. 39,4-6.

patera rechts - korf of brood in de schoot - hoorn links
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Serie 236: gladde zetel - kleed en mantel - sikkelvormige diadeem - kleed met kruisvormige 
plooien op de borst - hoorn open naar voor - dubbele haarkrans rond het gelaat met erboven de
diadeem - rechterduim in de patera - hoorn met bovenaan een vulling van ronde vruchten, 
boogvormig geschikt langs de rand van de hoorn.
Externe mechanische verbanden:  stam 34.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3658 (236) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75/79-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3658: Lange 1990.

Cat. nr. 3658. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
restauratie ter hoogte van de rechtervoet en de kleedrand. Niet volledig sluitende breuk midden tussen de onderbenen. 
Hoogte: 15,6 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9478. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 201 Nr. 324;
Lange 1990, 152 nr. 151: korf of brood.

Fortuna zittend met hoorn, roer en gevulde schoot

roer rechts - hoorn links - vruchten op de schoot

Serie 254: kapmantel over het hoofd getrokken - effen zetel met ronde rugleuning - hoorn 
geopend naar boven - roer vlak tegen de rechterzijleuning - kapsel met middenscheiding en 
lange lokken langs de hals - horizontale parelrand rond het voorhoofd, boogvormige parelrand 
langs de rand van de kap - S-vormige hoorn bedekt met ranken en drielobbige vulling met een 
ronde vrucht in elke punt - ronde rugleuning die de schouders bedekt - een spakenwiel staat in
reliëf op de voorzijde van de basis (motief 65).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3782 (254) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Inscriptie:  statuetten 168 (254) en 3782 (254) zijn op de bovenste helft van de rugleuning in
gravure gesigneerd door de coroplast LAS en op de voorzijde van de basis het icoon van een
spakenwiel.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ingesneden zijleuning. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Gladding van 
de zetel. De bovenste helft van de rugleuning van nr. 168 bleef ongeglad om de insriptie niet te
beschadigen. Wij kunnen er daarom van uit gaan dat deze reeds in de mal aanwezig was.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: epigrafie (coroplast) 168 (254) en 3782 (254).
Datering uit context: (?)/150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 168.

Cat. nr. 168. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 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.

Cat. nr. 3782. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: linkervoet en het linker deel van de sokkel ontbreken. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: AT 7426. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Ronde rugleuning met inscriptie. Inscriptie: op de bovenste helft van de rugleuning in gravure LASF. 
Kleur: wit. Bibliografie: Krüger 1930, Taf. 24,4b: keerzijde; Gose 1972, Abb.388,8: voorzijde; Schauerte 1985, 209 
Nr. 358.

Fortuna zittend met hoorn en roer

hoorn links - roer vlak tegen het rechterbeen
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Serie 237: gladde zetel - kleed gegord onder de borst - de mantel valt vanaf de linkerschouder -
sikkelvormige diadeem - hoorn open naar boven - onderste mantelrand horizontaal - hoorn 
ingedeeld in horizontale banden bedekt met schuine streepjes - parallel afdalende 
mantelplooien over de benen - verticale kleedplooien boven de voeten.
Externe mechanische verbanden:  stam 5.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3663: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3663. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 13,9 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Inventarisnummer: 5422. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Schoppa 1960, 46 Nr. 117;
Schauerte 1985, 205 Nr. 345; Van Boekel 1987, 318 Fig. 49(1); Lange 1994, 225 Serie 59 nr. 1.

Serie 238: gladde zetel - kleed gegord onder de borst - mantel valt vanaf de linkerschouder - 
sikkelvormige diadeem - hoorn open naar boven - onderste mantelrand schuin - hoorn 
ingedeeld in horizontale banden bedekt met schuine streepjes - de mantel op de benen is bedekt
met schuine groefjes en visgraat - verticale kleedplooien op het linkerbeen - horizontale 
rugleuning tot halfweg de rug en driehoekig vlak erboven.
Externe mechanische verbanden:  stam 5.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Horizontaal ingesneden zijleuningen en rugleuning met driehoekig vlak erboven.
Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3664.

Cat. nr. 3664. Site: Morshausen. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 657: Grafvondst. Bewaringstoestand: gerestaureerd
in het midden van de linkerzijleuning. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 7196. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Horizontaal ingesneden 
rugleuning met driehoekig vlak erboven. Breed gladgestreken naad. Kleur: witbeige. Bibliografie: Lehner 1924, 68:
vermelding (geen info. over de context); Schauerte 1985, 205 Nr. 344: “grafvondst uit eerste helft tweede eeuw”, maar
zonder argumentatie; De Beenhouwer 1991 (Statuettes), 71 fig. 7; Lange 1994, 225 Serie 60 nr. 1 Abb.44.

Serie 239: gladde zetel - ongegord kleed - mantelrol op de schoot - sikkelvormige diadeem - 
hoorn open naar voor- onderste mantelrand schuin - hoorn met onderaan twee aren met erboven
één vrucht, in het midden drie aren, bovenaan ronde vruchten - de mantel op de benen is bedekt
met visgraat - schuine kleedplooien op het linkerbeen - horizontale rugleuning tot halfweg de 
rug en een driehoekig vlak erboven.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 812 is 2 % kleiner dan nr. 3665. Cat. nr. 3668 is 8 % 
kleiner dan nr. 3665. De meeste verhoudingen zijn gelijk, maar het voetstuk is langer en het 
hoofd en de hoorn zijn breder.
Externe mechanische verbanden:  stam 38.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 812 (239) uit Tongeren werd gevonden in een bewoningslaag 
van een houtbouw, gedateerd tussen 75 en 160/170 (context 196).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ingesneden zijleuningen en rugleuning met driehoekig vlak erboven. Breed 
gladgestreken naad. Verticale gladdingssporen op de zetel.
Petrografie:  Cat. nr. 812 (239) behoort tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 812 (239).
Datering uit context: 75-160/170 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-140/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3665.

Cat. nr. 3665. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Gereonsdriesch. Context nr. 578: Norbertstrasse. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 12,9 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 341. 
Vondstspecificatie: 1888. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Licht schuin ingesneden
zijleuningen en horizontaal ingesneden rugleuning met nog vaag een driehoekig vlak erboven. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit tot lichtbruin. Donkere beschildering. Omlijning van de voorzijde van de basis en op de zijkanten van
de zetel en vulling van deze vlakken met ruitenpatroon. Aanduiding van de vingers van de linkerhand. Bibliografie: 
Schauerte 1985,204 Nr. 336 Taf. 43,1-3; Lange 1994, 227 Serie 66 Nr. 1.

Cat. nr. 812. Site: Tongeren. Vindplaats: Kielenstraat. Context nr. 196: Put 21, vlak 4, spoor 254 (1993). 
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. Kleur: licht geeloranje
(Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.
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Cat. nr. 3668. Site: Wiesbaden. Vindplaats: Artilleriekazerne. Context nr. 840: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 12,3 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Inventarisnummer: 5423. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Rugleuning met een driehoekig vlak erboven (zie
Schoppa: “mit dreieckiger Endigung”). Kleur: wit. Bibliografie: Schoppa 1960, 180 Taf. 44 Fig. 1 (vindplaats 
Artilleriekazerne); Schauerte 1985, 204 Nr. 337 (vindplaats onbekend).

Serie 240: gladde zetel - ongegord kleed - mantelrol op de schoot - sikkelvormige diadeem - 
hoorn open naar voor- onderste mantelrand schuin - hoorn met onderaan twee aren met erboven
één vrucht, in het midden drie aren, bovenaan ronde vruchten - de mantel op de benen is bedekt
met parallelle schuine lijnen, afdalend naar links - verticale kleedplooien op het linkerbeen - 
horizontale rugleuning tot halfweg de rug en een driehoekig vlak erboven.
Externe mechanische verbanden:  stam 38.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3667 (240) is afkomstig van de depotvondst van Bingen
(context 342). Deze context kwam tot stand tussen 140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk 
voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. .
Productieregio:  Centraal-Gallië (iconografie).
Datering uit context: 100/140-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-140/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3667: Behrens 1915.

Cat. nr. 3667. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
bewaard 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: rood. Bibliografie: Behrens 1915, 99 Nr. 6 Taf. VI
A14; Lange 1994, 227 Serie 66 Nr. 3.

Serie 241: gladde zetel - ongegord kleed - mantelrol op de schoot - driepuntige diadeem - hoorn
open naar voor- onderste mantelrand schuin - hoorn met in de onderste helft van de vulling vier
aren en in de bovenste helft zeven ronde vruchten - de mantel op de benen is bedekt met 
visgraat - schuine kleedplooien op het linkerbeen - lage vooruitspringende basis - horizontale
rugleuning tot halfweg de rug en een driehoekig vlak erboven.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 158 en 3669 behoren tot eenzelfde generatie, maar 
nr. 158 is sterk verbreed aan de linkerzijleuning en de rechterschouder is lager. De interne 
verhoudingen zoals de scheiding van de zijleuningen met het roer en de benen, het verloop van
de mantelrand op de benen en de positie van handen en voeten doen malverwantschap 
veronderstellen.
Externe mechanische verbanden:  stam 38.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Verticale gladdingssporen op de zetel. Bijgesneden naad: cat. nr. 158 met insnede 
aan de mouw van de rechterarm.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-140/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3669: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3669. Site: Gering. Vindplaats: Grafveld Maifeld. Context nr. 495: Grab 5. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 12,1 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 24174 f. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Roodachtige tot zwarte brandsporen. 
Bibliografie: BJ 123, 1916, 78 (H. Lehner); Schauerte 1985, 204 nr. 340 Taf. 44,1: datering van het graf kort na 100, 
zonder argumentatie.

Cat. nr. 158. Site: Tongeren. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 213: Onbekend. 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. 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.
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Serie 242: gladde zetel - ongegord kleed - mantelrol op de schoot - driepuntige diadeem - hoorn
open naar voor- onderste mantelrand schuin - hoorn met in de onderste helft van de vulling vier
aren en in de bovenste helft zeven ronde vruchten - de mantel op de benen is bedekt met 
visgraat - verticale kleedplooien op het linkerbeen - lage vooruitspringende basis - horizontale 
rugleuning tot halfweg de rug en een driehoekig vlak erboven.
Externe mechanische verbanden:  stam 38.
Iconografische verbanden:  van het visgraatmotief op het rechterbeen, blijft enkel de verticale
middengraad zichtbaar.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3666 (242) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bijgesneden naad (o.a. insnede
aande mouw).
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-140/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3666: Rüger 1980.

Cat. nr. 3666. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: London BM. Inventarisnummer: 1931.4-15.105. Verzameling: L. Schädel. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bijgesneden naad: insnede in de rechterarm ter hoogte van
de naad om de zoom van de mouw aan te duiden. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 42 Nr. 17; Schauerte 1985,204
Nr. 339; Lange 1994, 227 Serie 66 Nr. 2.

hoorn links - roer vlak tegen de rechterzijleuning

Serie 243: gladde zetel - mantel valt vanaf de linkerschouder - hoorn geopend naar boven - 
hoorn bovenaan ingedeeld in 2 horizontale banden met parallelle schuine streepjes 
-hoornvulling met ingedrukte versiering, die de vruchten voorstelt - puntvormige rugleuning
.
Externe mechanische verbanden:  stam 39.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. .
Productieregio:  Centraal-Gallië (iconografie).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 90/100-200/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3670: Lange 1994.

Cat. nr. 3670. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder hoofd. Hoogte: 12,9 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: 5473. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 206 Nr. 348; Lange 1994, 225 Serie 61 nr.
1.

Serie 244: gladde zetel - kleed en mantel lopen ongemerkt in elkaar over - hoorn geopend naar
boven - onversierde kroon - haren samengebracht in een dot midden op het achterhoofd - hoorn
onderaan versierde met een visgraat en bovenaan ingedeeld in 3 horizontale banden met 
parallelle schuine streepjes -hoornvulling met 5 verticale rijen indrukken, die de vruchten 
voorstellen - puntvormige rugleuning.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 155 en 156 zijn identiek in alle details en komen uit
dezelfde mal. Cat. nr. 3662 behoort tot dezelfde generatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 39.
Iconografische verbanden:  het schema van de plooien op de borst is stilistisch sterk verwant 
met dat van serie 221, maar er is geen malverwantschap.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 155 (244) behoort petrografisch tot pasta 22, toegeschreven aan Keulen. 
Cat. nr. 156 (244) behoort petrografisch tot pasta 24, toegeschreven aan Keulen. Cat. nr. 3662
(244) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 155 (244), 156 (244) en 
3662 (244).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 90/100-200/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 155.

Cat. nr. 3662. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
het hoofd tot aan de knieën. De rugleuning achteraan ontbreekt bijna volledig. Sporen van verbranding. Hoogte: 10
cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 19413. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1).
Resten van beschildering. De mond, het rechteroog en een band boven het voorhoofd zijn donker geverfd. De diadeem
is donkergeel gevlekt. De rechterzijleuning is donker omlijnd (verbrand ?). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Rüger 1980, 42 Nr. 16 (beschildering); Schauerte 1985, 206 Nr. 349; Lange 1994,
225-226 Serie 62 Nr. 1.
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Cat. nr. 155. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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 245: gladde zetel - kleed gegord onder de borst - hoorn geopend naar voor - 
sikkelvormige diadeem - grote dot in de hals - hoornvulling met ronde vruchten - kleed met 
V-hals, twee kleedplooien vallen tongvormig boven de borsten -mantelplooien op de schoot.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3672 is 20 % groter dan cat. nr. 3671.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3672 (245) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een
afbraaklaag van de Schiefferkapelle die gebruikt werd tussen 200 en 275 n.C. (context 880). De
laag kwam tot stand in het begin van de vierde eeuw. Cat. nr. 3671 (245) uit Hofheim werd 
gevonden op de plaats van het castellum dat gedateerd wordt tussen 83/89 en 110 n.C. (context
527). De datering van de serie toont echter aan dat ze niet hoort bij het castellum, maar bij de
jongere vicus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 200/275-310 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3671: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3671. Site: Hofheim. Vindplaats: Steinkastell. Context nr. 527: Opgravingen 1842. Bewaringstoestand: 
bewaard van het hoofd tot halfweg het rechterbeen. Het linkerbeen ontbreekt. Hoogte: 11,8 cm. Bewaarplaats: 
Wiesbaden MW. Inventarisnummer: 5434. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed 
gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: ORL B Nr. 29 (Hofheim), 25 Nr. 4; Schauerte 1985, 208 Nr. 354 Taf.
44,2-3: datering in tijd van de burgerlijke nederzetting.

Cat. nr. 3672. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 5a (Schiefferkapelle). Context nr. 880: Schnitt a-b, Schicht 9. 
Bewaringstoestand: bovenste helft zonder het gelaat. Hoogte: 11,3 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 
ST 10 641. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Gose 1972, 26 Abb.137,9: 
datering p.52-54, 267; Schauerte 1985, 208 Nr. 355 (datering 275-300)..

Fortuna zittend met hoorn, roer en globe

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

Serie 246: gladde zetel - kleed gegord onder de borst - hoorn open naar boven - lage 
langwerpige diadeem - drielobbige hoornvulling, gescheiden van de hals - kleine dot op het 
achterhoofd - de mantelplooien vallen tussen de benen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 1116 is 7 % groter dan cat. nr. 3673.
Externe mechanische verbanden:  stam 40.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3676 (246) uit Keulen werd gevonden op het atelier am 
Rudolfplatz dat actief was tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 549).
Inscriptie:  statuette 3673 (246) uit Keulen werd op de rugleuning van de zetel in gravure 
gesigneerd door de Keulse coroplast Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ribbelvormige oogranden. Breed gladgestreken naad. Gegladde zetel. .
Petrografie:  Cat. nr. 1116 (246) behoort petrografisch tot pasta 25, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette en epigrafie (coroplast) 
3673 (246), petrografische analyse 1116 (246).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
155/160-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3673: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 1116. Site: Hamois Champion. Vindplaats: bains. Context nr. 53: salle 3, remblai. 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. 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.
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Cat. nr. 3673. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 549: Lange Fundstelle 2/ Schauerte
Fundstelle B. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot aan de voeten. Hoogte: 15,3 cm. Bewaarplaats: Bonn 
RLB. Inventarisnummer: 2850. Verzameling: Lehmann. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Rugleuning met inscriptie. Breed gladgestreken naad. Gegladde zetel. Inscriptie: op
de rugleuning van de zetel in gravure: SERV/ANDVS/ FECIT/ CCAA. Kleur: wit tot lichtbruin. Bibliografie: Lehner
1903, 189 Fig. 1,7-8, 198; Schauerte 1985, 207 Nr. 350 Taf. 45,1-3; Van Boekel 1987, 339 nr. 34i, 340: afbeelding 
van de vier zijden; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 78-79 fig. 15 series 6; Lange 1994, 227 Serie 67 Nr. 1 Abb. 
22-23; CIL XIII, 10015, 108d.

Serie 247: gladde zetel - kleed gegord onder de borst - hoorn geopend naar voor - lage 
langwerpige diadeem - amandelvormige hoornvulling tegen de hals - kleine dot op het 
achterhoofd - de mantelplooien vallen tussen de benen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3674 is 3 % groter dan cat. nr. 3675.
Externe mechanische verbanden:  stam 40.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3674 (247) wordt door de algemene begrenzing van het grafveld
van Hees gedateerd tussen 70 en 260/280 n.C. (context 677). Cat. nr. 3675 biedt een terminus 
ante quem rond 260 n.C. door het einde van de Romeinse aanwezigheid in de omgeving van 
Frankfurt (context 873).
Inscriptie:  statuette 3674 (247) uit Nijmegen werd op de bovenste helft van de rugleuning in
gravure gesigneerd door Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Gegladde zetel. .
Chemische analyse:  Cat. nr. 3675 (247) behoort tot de Keulse chemische groep (testresultaat 
FUB -AA 4760: Info. G. Schneider). Deze onderscheidt zich duidelijk op de diagrammen 
TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en TiO2/Fe2O3..
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: epigrafie (coroplast) 3674 (247), 
chemische analyse 3675 (247).
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 155/160-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3674: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3675. Site: Frankfurt en omgeving. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 873: Onbekend. Bewaringstoestand: 
de voorzijde van de hoorn ontbreekt. Hoogte: 19 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 19015. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Gegladde zetel. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 42 Nr. 15: kapsel met haarkroontje dat herinnert aan de 
Antonijnse mode van o.a. Faustina Maior; Schauerte 1985, 207 nr. 352; Van Boekel 1987, 312 Fig. 44; Lange 1994, 
227 Serie 67 nr. 3.

Cat. nr. 3674. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 677: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Beschadigingen aan de rugleuning en aan het achterhoofd. Hoogte: 19,2 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. 
Inventarisnummer:  XIXb35. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Rugleuning met inscriptie. Breed gladgestreken naad. Gegladde zetel. Inscriptie: op de bovenste helft van 
de rugleuning in gravure: SERV/A[NDVS]/ [CC]AA. Kleur: wit. Oppervlak oranje: engobe ? Roodbruine
beschildering op de achterkant van de hoorn. Grijs ruitenpatroon op de voorzijde van de basis. Aanduiding van de
onderkant van de linkermouw en van de vingers van de linkerhand door grijze lijnen. Bibliografie: Schauerte 1985,
,207 nr. 351; Van Boekel 1987, 336-338 nr. 33; Lange 1994, 227 Serie67 nr. 4.

Serie 248: gladde zetel - kleed gegord onder de borst - hoorn geopend naar voor - 
sikkelvormige diadeem - drielobbige hoornvulling gescheiden van de hals - rugleuning 
ingedeeld in drie rechthoekige vlakken, waarvan het bovenste gevuld is met een X-motief, het 
onderste met een V..
Externe mechanische verbanden:  stam 40.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Rugleuning met gegraveerde rechthoekige velden. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling en inscriptie: 155/160-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
155/170-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3676.

Cat. nr. 3676. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: basis en
onderkant van de voorzijde ontbreken. Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3190.
Verzameling: C.A. Niessen, Köln. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Rugleuning met gegraveerde rechthoekige velden. Breed gladgestreken naad. Bibliografie: Loeschcke 
1911, 154 Nr. 3190 (niet afgebeeld); Schauerte 1985, 207 Nr. 353.

Fortuna zittend met twee hoornen

hoornen links en rechts naast de armen
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Serie 256: linkerbeen gekruist over rechterbeen - linkerarm in een vouw van de mantel - 
hoornen open naar voor - hoornvulling met gegraveerde vruchten en een aar - kleed met 
V-vormige halsuitsnijding, armen onbedekt, onderaan korte verticale plooien - mantel schuin
om de benen - massief voetbankje - gladde zetel met ronde rugleuning tot onder de schouders.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3681 is 10 % groter dan cat. nrs. 3680 en 767. Het 
voetstuk van nr. 3680 is iets breder dan dat van 3681.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3681 (256) en 3682 (256) uit Frankfurt-Heddernheim worden 
gedateerd aan de hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 
422). Cat. nr. 767 (256) uit Saint-Pierre Sberchamps werd gevonden in een kuil waarvan het 
graven door een munt van  Hadrianus met sterke gebruikssleet gedateerd wordt na het midden 
van de tweede eeuw.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Ingesneden zijleuningen. Gegladde zetel. Basis 
ingesneden aan de binnenzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 140/150-(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3680: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3681. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
hoofd afgebroken. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 3775. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.Vage afdruk. Breed gladgestreken naad.
Gegladde zetel. Messporen aan de binnenzijde van de sokkel. Kleur: wit. Beschildering (?): volgens Rüger 1980
zwakke donkerbruine verfsporen op de rechterhoorn en de sokkelrand onderaan. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Rüger 1980, 43 Nr. 20.

Cat. nr. 3682. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
fragment van het linkerbeen en de linkerhand. Hoogte: 5,9 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 
3046. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Messporen 
aan de binnenzijde van de sokkel. Kleur: wit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rüger 
1980, 43 Nr. 19.

Cat. nr. 3680. Site: Mainz-Weisenau. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 633: Onbekend. Bewaringstoestand: het 
hoofd ontbreekt. Hoogte: 12 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: F 4418. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Hoornvulling met uitgesculpteerde vruchten. 
Breed gladgestreken naad. Ingesneden zijleuningen. Kleur: wit. Bibliografie: Schoppa 1938, Taf. 47, 3 : foute
bewaarplaats; Schauerte 1985, 214 Nr. 377 Taf. 47, 5-6.

Cat. nr. 767. Site: Saint-Pierre Sberchamps. Vindplaats: Protohistorische grafheuvel Au Fersay. Context nr. 167: Kuil
op de top van het heuvellichaam (1989). 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. 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 .

Fortuna met twee hoornen en bijfiguren

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

Serie 258: linkerbeen gekruist over rechterbeen - linkerarm in een vouw van de mantel - effen
zetel en basis.
Interne mechanische verbanden:  de inscriptie is herwerkt: een oudere inscriptie werd 
overschreven.
Inscriptie:  statuette 3684 (258) werd op de keerzijde in gravure gesigneerd door de Keulse 
coroplast Alfius, met vermelding van de naam Manlianus. Vooraan op het binnenvlak van het 
voetbankje staan in gravure de letters DO (Donatus ?).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegladde zetel.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: epigrafie (coroplast) 3684 (258).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 165-190/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3684: Klumbach 1967 (foto keerzijde); Lange 1994 (tekening 
voorzijde).

Cat. nr. 3684. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste helft.
Het grootste deel van de amor ontbreekt. Hoogte: 9,1 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: R 1659.
Verzameling: Lindner. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Rugleuning met herwerkte 
inscriptie. Gegladde zetel. Inscriptie: aan de voorzijde op het binnenvlak van het voetbankje, in gravure: DO. Op de 
rugleuning in gravure, onduidelijk door overschrijving van een oudere vervaagde gravure: ALFIVS
[...]/MANLIANV[S]/[...]AD GAN/[TVN]AS NO[VAS]/FECIT. Kleur: wit. Bibliografie: Klumbach 1967, 59 nt. 13, 
13 e.v. Taf. 14,2; Schauerte 1985, 211 Nr. 366; Lange 1994, 229 Serie 72 Nr. 1 Abb. 19: met volledige bibliografie; 
CIL XIII, 10015, 99.

links een amor
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Serie 259: linkerbeen gekruist over rechterbeen - linkerarm in een vouw van de mantel - kapsel
met dubbele dot boven op het hoofd - hoornen naar voor - driehoekige hoornvulling met 
druiventros en centrale piek bovenaan - amor met linkerarm omhoog, rechterarm omlaag.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3686 is 3% kleiner dan cat. nr. 1178.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3689 (259) uit Vechten werd gevonden in tweede-eeuwse 
stortlagen in en rond de oude Rijnbedding (context 817). Cat. nr. 1178 (259) uit Stembert werd
gevonden in een graf dat behoort tot een klein grafensemble uit de tweede helft van de tweede 
eeuw of later (context 173). Cat. nr. 3687 (259) uit Buchen-Rinschheim werd gevonden in een 
constructie bij het castellum, gedateerd tussen 150 en 260 n.C. (context 378).
Inscriptie:  statuetten 3686 (259), 3687 (259), 3688 (259) en 4937 (259) werden op de keerzijde
van de rugleuning in gravure gesigneerd door de Keulse coroplast Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Gegladde zetel.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: epigrafie (coroplast) 3686 (259), 
3687 (259), 3688 (259) en 4937 (259).
Datering uit context: 150-260 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 155/160-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3686: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3686. Site: Bonn. Vindplaats: Koblenzer Strasse (Adenauerallee) (1903). Grafveld (?). Context nr. 349: 
Onbekend. Bewaringstoestand: de knaap ontbreekt. Hoogte: 16,8 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 
33,8. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Rugleuning met
inscriptie. Breed gladgestreken naad. Gegladde zetel. Inscriptie: op de keerzijde van de rugleuning 
SER/VAND/VS/CCAA/FEC(IT). Kleur: wit tot lichtbruin. Beschildering: sterk vervaagd ruitenpatroon op de
voorzijde van de basis. Bibliografie: Schauerte 1985, 212 Nr. 367 Taf. 47,1-3; Van Boekel 1987, 313 Fig. 45; Lange
1994, 230 Serie 73 Nr. 3 Abb.46-47: volledige bibliografie..

Cat. nr. 3687. Site: Buchen-Rinschheim. Vindplaats: Kleinkastell. Context nr. 378: Wohngrube vor der Porta 
Decumana. Bewaringstoestand: drie fragmenten, twee van de bovenzijde van de rugleuning met de hoornen en één 
van de voorzijde met de linkerarm. Keerzijde 5,5 cm. Bewaarplaats: Karlsruhe BLM. Inventarisnummer: Lim
128/521. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Rugleuning met inscriptie. Inscriptie: op de 
rugleuning in gravure: SERV/AND/VS/.... Bibliografie: Lehner 1903, 189 fig. 1,4, 196-197: datering van 
“Zwischenkastell Rinschheim” na 148 n.C., door Ant. Pius opgerichte “vorderen badischen Limseslinie”; ORL A IV
7-9, 224 Taf. 23 nr. 32-33; Lange 1994, 231 Serie 73 nr. 7; CIL XIII, 10015, 108a.

Cat. nr. 4937. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: Hoofd en bovendeel van de rugleuning van de zetel. Hoogte afgeleid uit de schaal van de foto ca.
8 cm (?). Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,955a. Inscriptie: op de rugleuning in gravure: 
SERV/AND[/VS]. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 62 Nr. 64 ,2a, 80 nr. 274, Taf. III nr. 274, Taf. XII nr. 25,
Taf. XIII nr. 5: foutieve lezing van de inscriptie; Lange 1994, 229-231 Serie 73 Nr. 8.

Cat. nr. 3688. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste helft. 
Hoogte: 10,1 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: D 912. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Rugleuning met inscriptie. Inscriptie: op de rugleuning gedeeltelijk bewaard in gravure: [SERV/
AND]V[S]/ CC[AA]/ FEC(IT). Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 212 Nr. 368 Taf. 47,4; Lange 1994, 231
Serie 73 nr. 4.

Cat. nr. 1178. Site: Stembert. Vindplaats: Grafveld Trawa (Tombeu ). Context nr. 173: Graf 4. 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. 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).

Cat. nr. 3689. Site: Vechten. Vindplaats: Oude Rijnbedding. Context nr. 817: Stortlaag uit de tweede eeuw. 
Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde met de benen. Hoogte: 5,5 cm. Bewaarplaats: Amersfoort ROB . 
Inventarisnummer: Ve 70.437. Vondstspecificatie: 1970. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Bibliografie: Van Boekel 1987, 245, 341 Nr. 35; Lange 
1994, 231 Serie 73 nr. 9.

rechts een amor, steunend op een rots en met het hoofd op de rechterknie - links een amor beide armen 
omlaag
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Serie 260: linkerbeen gekruist over rechterbeen - linkerarm in een vouw van de mantel - 
keerzijde van de zetel rijkelijk uitgewerkt - hoornen open naar voor - kapsel met dot boven op 
het hoofd - smalle afgeronde hoornen met ronde vruchten.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3690 is 8 % kleiner dan cat. nr. 3691. Het detail van 
de kleedplooien werd licht herwerkt op de borst. Het fragment cat. nr. 3685 is mogelijk van 
dezelfde generatie als cat. nr. 3691.
Externe mechanische verbanden:  stam 41.
Gedateerde contexten:  het grootste exemplaar cat. nr. 3691 (260) uit Remagen werd gevonden
in een graf dat gedateerd wordt tussen 90 en 150 n.C. (context 3691). Deze datering is
gebaseerd op een provinciale uitvoering van een firmalamp en een imitatie van een geverniste 
schubbenbeker. De jongere exemplaren van dezelfde serie worden echter heel wat later 
gedateerd. Cat. nr. 3685 (260) uit ‘s-Gravenhage werd gevonden in een nederzettingsfase uit de
periode tussen 180 en 250 n.C. (context 754). Deze datering wordt bevestigd door cat. nr. 3692
(260) uit Manderen. Dit exemplaar werd gevonden in een gebouw dat opgericht werd na het 
midden van de tweede eeuw (context 636). Het exemplaar uit Remagen kan daarom niet in de 
eerste helft van de tweede eeuw gedateerd worden. Blijkbaar is deze grafinhoud jonger dan tot
nog toe werd aangenomen.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Basis met ingesneden binnenhoeken. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150/180-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
150/180-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3691: Lange 1994.

Cat. nr. 3693. Site: Franekeradeel. Vindplaats: Terp Tolsum (1912). Context nr. 421: Onbekend. Bewaringstoestand: 
fragment met de voorzijde van de basis, met het voetbankje en de rechterknaap. Fragment met de linkerhoorn en de 
keerzijde van de rug met een deel van de zetel. Hoogte van het onderste fragment 8,5 cm. Hoogte van het bovenste 
fragment 13 cm. Bewaarplaats: Leeuwarden FM. Inventarisnummer: 123-158. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Basis met ingesneden binnenhoeken. Kleur: wit. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 211 Nr. 364; Van Boekel 1987, 342-343 Nr. 36; Lange 1994, 228 Serie 70 Nr. 4.

Cat. nr. 3692. Site: Mandern. Vindplaats: Villa. Gebäude A, Raum 5. Context nr. 636: Op de vloer van het bad van het
frigidarium. Bewaringstoestand: voorzijde van Fortuna zonder hoofd en rechteronderam en een fragment van de 
keerzijde. Alleen van de rechterbijfiguur is een fragment bewaard. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Bibliografie: TZ 40-41, 1977-1978, 103 Abb.7 (A. Haffner): datering
p.103; Schauerte 1985, 210-211 Nr. 362; Lange 1994, 228 Serie 70 Nr. 3.

Cat. nr. 3690. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste helft
. Hoogte: 9,7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 226. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985,
211 Nr. 363 Taf. 46,4; Lange 1994, 228 Serie 70 Nr. 1 Abb.45.

Cat. nr. 3691. Site: Remagen. Vindplaats: Grafveld Alte Strasse. Context nr. 727: Grab 69. Bewaringstoestand: hoofd
en bovenste deel van de hoorn ontbreken. Hoogte: 17,6 cm. Bewaarplaats: Remagen RMR. Inventarisnummer: 576. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: BJ 116, 1907,150-151 Grab 69 
Taf. II,4 (E. Funck); Schauerte 1985, 210 Nr. 361 Taf. 46,1-3 ; Van Boekel 1987, 314 Fig. 46; Van Boekel 1989
(Scheveningseweg), 13 fig. 9; Lange 1994, 228 Serie 70 Nr. 2 Abb.20-21.

Cat. nr. 3685. Site: ‘s-Gravenhage. Vindplaats: Scheveningseweg (1984). Context nr. 754: Jongste nederzettingsfase. 
Bewaringstoestand: fragment van het voetbankje. Hoogte: 3,8 cm. Bewaarplaats: ‘s-Gravenhage SAS. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1989
(Scheveningseweg), 27 fig. 33; Lange 1994, 229 Serie 71 Nr. 2.

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

Serie 257: linkerbeen gekruist over rechterbeen - linkerarm in een vouw van de mantel - 
keerzijde van de zetel rijkelijk uitgewerkt - voorzijde van de sokkel als stadspoort.
Externe mechanische verbanden:  stam 41.
Inscriptie:  statuette 3683 (257) uit Keulen werd op de keerzijde tussen de stoelpoten in gravure
gesigneerd door de Keulse coroplast Alfius. Op het binnenvlak van het voetbankje aan de
voorzijde staat in gravure M F of ALF.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: epigrafie (coroplast) 3683 (257).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling en inscriptie: 180-190/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3683: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3683. Site: Köln CCAA. Vindplaats: An der Händelstrasse (1894). Context nr. 579: . Bewaringstoestand: 
onderste helft. Hoogte: 10,4 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 9520. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: aan de 
voorzijde op het binnenvlak van het voetbankje, in gravure M F of ALF. Op de keerzijde tussen de stoelpoten in
gravure ALF/IVS/FEC(IT). De interpretatie van de gravure aan de voorzijde is volgens Lange mogelijk
M(ANLIANVS) F(ECIT) of F(ORMA) (zie Lange 1994, 229). Kleur: geelwit. Bibliografie: Schauerte 1985, 211 Nr.
365; Van Boekel 1987, 315 Fig. 47: foto van de vier zijden; Lange 1994, 229 Serie 71 nr. 1 Abb.18: volledige
bibliografie; CIL XIII, 10015, 100a.
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Isis

Isis staand met lotus en sistrum

lotusknop op het hoofd - sistrum in de omhooggeheven rechterhand

Serie 501: gegord kleed - mantel die schuin over de borst en de rug afdaalt vanaf de
rechterschouder - kapsel met middenscheiding en dot boven de nek - sikkelvormige diadeem - 
puntvormige lotusknop boven de diadeem.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4152: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4152. Site: Zwammerdam. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 871: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenkant
van de voorzijde tot onder de buik en bovenkant van de keerzijde tot onder het zitvlak. De onderzijde werd bij 
restauratie fictief toegevoegd. Hoogte: 12,9 cm. Bewaarplaats: Ermelo OS. Inventarisnummer: Zw.100. Verzameling:
A. van Sprang. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed
gladgestreken naad. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 361-362 nr. 40: toegeschreven aan
het atelier van Servandus; Lange 1994, 252 Serie 144 Nr. 1.

Isis staand met sistrum en ketting met drie schakels

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

Serie 502: kleed - mantel die afhangt vanaf de linkerschouder - twee banden telkens met drie 
rijen parels hangen af vanaf de linkerschouder .
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd zeshoekig voetstuk met geprofileerde boven- en onderrand met 
horizontale groef. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4153: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4153. Site: Mainz. Vindplaats: Kastell. Context nr. 949: . Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd. Een
fragment van de achterzijde van de basis ontbreekt. Hoogte: 16,3 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 
U 243. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd 
zeshoekig voetstuk met geprofileerde boven- en onderrand met horizontale groef. Breed gladgestreken naad. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 360 Fig. 58.

Isis fragmentarische serie

hoofd met sikkelvormige diadeem en lotus (?)

Serie 503: fragment.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 224 (503) uit Longlier Respelt werd gevonden op het grafveld 
Moussière dat gedateerd wordt in de tweede eeuw (context 123).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 224 (503) behoort petrografisch tot pasta 38, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 224 (503).
Datering uit context: ?/100-200/? n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 224.

Cat. nr. 224. Site: Longlier Respelt. Vindplaats: Grafveld Moussière. Context nr. 123: Zuidelijke cirkelvormige kuil. 
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. 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.

Juno

Juno zittend met patera en scepter

patera rechts - scepter links
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Serie 473: gegord kleed - mantel afdalend vanaf de linkerschouder, schuin over de benen
geworpen vanaf de linkerknie en bedekt met visgraatvormige plooien - hoog ongeleed kapsel 
met dot op het achterhoofd - de mantelrand valt in gebogen plooien vanaf de linkerschouder.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 300 is 4 % kleiner dan cat. nr. 4108. Tegenover cat.
nr. 300, vermindert de hoogte van cat. nr. 4106 met 2 % en die van cat. nrs. 298 en 4107 met 5
%. Cat. nr. 4110 is 3 % kleiner dan cat. nr. 4106.
Externe mechanische verbanden:  stam 5.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4107 (473) werd gevonden in de vicus van Hofheim. De
opgravingen van het kampdorp van Hofheim geven een terminus post quem tussen 83 en 89 
n.C. (context 528).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Horizontale rugleuning met driehoekig vlak 
erboven. Breed gladgestreken naad. Verticale gladdingssporen op de zetel. Bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 83/89-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 135-150 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4106: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4106. Site: Bingen-Bingerbrück. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 345: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 14,1 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 38,229. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen en horizontale rugleuning met driehoekig vlak erboven. 
Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Behrens 1915, 102 Nr. 13 Taf. VI B10; Behrens 1920, 149 Nr.
227 Taf. 22,10; Schoppa 1960, 1980, 180, 186 nt.6 Taf. 44,3: gipskopie; Schauerte 1985, 202 Nr. 327 Taf. 41,1-2:
foutief ondergebracht bij voorstellingen van Fortuna; Van Boekel 1987, 319 Fig. 52; Lange 1994, 241-242 Serie 112
Nr. 1 Abb.30.

Cat. nr. 4108. Site: Evreux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 416: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
14 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 6890. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Zeer vage afdruk. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 201 nr. 473; Schauerte 1985,
239 Nr. 511; Lange 1994, 241-242 Serie 112 Nr. 7.

Cat. nr. 4112. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Baugelände der Nordweststadt. Context nr. 477: Losse 
vondst. Bewaringstoestand: hoofd en linkerschouder. Hoogte: 7,9 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  23712. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Zetel met horizontale rugleuning met driehoekig vlak erboven. Zeer vage afdruk. Kleur: wit. Bibliografie: 
Rüger 1980, 71 Nr. 139; Schauerte 1985, 203 Nr. 332.

Cat. nr. 4110. Site: Heerlen. Vindplaats: Zwarte veldje, N-zijde van de Coriovallumstraat, dicht bij de NO-zijde van de
thermen. Context nr. 509: Gevonden in 1941 bij het graven van een vijver. Bewaringstoestand: hoofd en hals. 
Hoogte: 4,1 cm. Bewaarplaats: Heerlen TM. Inventarisnummer: 3837. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Hardheid: medium. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 372 nr. 44; Lange 1994, 241-242 Serie 112 Nr. 6.

Cat. nr. 4107. Site: Hofheim. Vindplaats: Kampdorp en vicus. Context nr. 528: Opgravingen Landesamt für 
kulturgeschiltliche Bodenaltertümer (1955-1960). Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Hoogte 10,8 cm. Hoofd
gereconstrueerd. Totale hoogte van de reconstructie: 14,2 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Inventarisnummer: L 
57/37. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. 
Beschildering: donker ruitenpatroon op de voorzijde van de basis. Bibliografie: Schoppa 1960, 179 Nr. 1, 182 Taf. 
44,2; Schauerte 1985, 202 Nr. 328: foutief ondergebracht bij voorstellingen van Fortuna; Lange 1994, 241-242 Serie
112 Nr. 2.

Cat. 
Hoogte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: XIXb 13. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 318 fig. 51;
Schauerte 1985, 202 Nr. 329: foutief ondergebracht bij voorstellingen van Fortuna; Lange 1994, 241-242 Serie 112
Nr. 4.

Cat. nr. 298. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 300. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.
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Serie 474: gegord kleed - mantel afdalend vanaf de linkerschouder en schuin over de benen 
geworpen vanaf de linkerknie, bedekt met visgraatvormige plooien - hoog ongeleed kapsel met
dot op het achterhoofd - de mantelrand valt vanaf de linkerschouder in bandvormige plooien,
bedekt met puntjes.
Interne mechanische verbanden:  de plooienval van nr. 299 is hetzelfde als bij 297, maar de 
details zijn sterk vervaagd. De beeldjes hebben dezelfde afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 5.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Horizontale rugleuning met driehoekig vlak 
erboven. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Basis met gegladde
onderrand. Gegladde zetelwanden en -hoeken. Gegraveerde mouw of armbanden aan de
linkerarm.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 135-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 297.

Cat. nr. 297. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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 475: ongegord kleed - mantel afdalend vanaf de linkerschouder en schuin over de benen 
geworpen vanaf de linkerknie, bedekt met parallelle gebogen plooien - hoog ongeleed kapsel 
met dot in de nek.
Externe mechanische verbanden:  stam 5.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Petrografie:  Cat. nr. 4111 (475) behoort petrografisch tot pasta 32, toegewezen aan het gebied
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië (iconografie). Atelier:  Treveri: petrografische analyse 4111 (475).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 135-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4111.

Cat. nr. 4111. Site: Brachtendorf. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 365: Tussen de omgang van de middenste 
tempel en de omheiningsmuur. Bewaringstoestand: bovenste helft en rechterknie. Hoogte: 11,4 cm. Bewaarplaats: 
Bonn RLB. Inventarisnummer: 33226. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vage afdruk. Kleur: 
lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Schauerte 1985, 203 Nr. 334 Taf. 42,4;
Lange 1994, 242 Serie 114 Nr. 2.

Juno (?) capite velato

Juno (?) capite velato staand met patera

rechts patera
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Serie 200: mantelrand schuin op de buik - vrijhangend mantelpand naast het linkerbeen, 
afhangend van de linkeronderarm  - gegord kleed met V-vormige plooien op de borst en
gebogen plooien op de buik - onderaan schuin afdalende mantelrand naar de rechterenkel - 
rechterbeen gebogen.
Externe mechanische verbanden:  stam 75.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling en inscriptie: 140/150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3595: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3595. Site: Worms. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 853: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd en linkerhand. Hoogte: 19 cm. Bewaarplaats: Worms MSW. Inventarisnummer: R 891. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. 
Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 231 Nr. 477: ondergebracht bij Fortuna; Van 
Boekel 1987, 324 Fig. 57; Lange 1994, 247 Serie 126 Nr. 1.

rechts patera

Serie 476: mantelrand schuin op de buik - vrijhangend mantelpand naast het linkerbeen, 
afhangend van de linkeronderarm  - ongegord kleed met X-vormige plooien op de borst en
lusvormige plooien op de buik - onderaan schuin afdalende mantelrand naar de linkerenkel - 
linkerbeen gebogen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4114 is 4 % kleiner dan cat. nr. 301.
Externe mechanische verbanden:  stam 76.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4115 (476) en 4116 (476) uit Frankfurt-Heddernheim werden 
gedateerd aan de hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 
422). Cat. nr. 301 (476) uit Hofstade stamt uit twee contexten met voorwerpen uit de eerste 
bezettingsfase van het heiligdom op de Steenberg, gedateerd tussen 40 en 170 n.C. (contexten 
84 en 85).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden 
naad. Voetstuk met gegladde binnenzijde. Cat. nr. 4113 (476) met een steentje ingesloten in het
hoofd.
Petrografie:  Cat. nr. 301 (476) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4116 (476) behoort tot de Keulse chemische groep (testresultaat 
FUB -AA 4752: Info. G. Schneider). Deze onderscheidt zich duidelijk op de diagrammen 
TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en TiO2/Fe2O3..
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 301 (476), chemische 
analyse 4116 (476).
Datering uit context: 75/79-170 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en 
inscriptie: 165(Hofstade)-170(Hofstade)/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4114: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4115. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
hoofd. Hoogte: 5,7 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 7279. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 109-110 Nr. 271;
Lange 1994, 247 Serie 127 Nr. 3.

Cat. nr. 4116. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 

onderste 
Vondstspecificatie: 1934. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 65 Nr. 109;
Schauerte 1985, 305 Nr. 814 Taf. 98,1-3; Lange 1994, 247 Serie 127 Nr. 4.
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Cat. nr. 301. Site: Hofstade Steenberg. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 85: Sleuf 50/2, kuil 2 (1950). 
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. 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. 4113. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Severinstrasse/Bonner Strasse. Context nr. 584: Bonner
Strasse. Bewaringstoestand: bovenste helft van de voorzijde en bovenste derde van de keerzijde. Hoogte: 12,4 cm. 
Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 3194. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Een 
steentje ingesloten in het hoofd. Kleur: witgrijs. Bibliografie: Loeschcke 1911, 154 Nr. 3194 Taf. 108; Lange 1994,
247 Serie 127 Nr. 1 .

Cat. nr. 4114. Site: Mayen. Vindplaats: Eisenbahnstrasse nach Gerolstein (1903). Context nr. 643: Onbekend. 
Bewaringstoestand: de linkeronderarm en de manteltip langs het linkerbeen ontbreken. Hoogte: 19,3 cm. 
Bewaarplaats: Mayen EL. Inventarisnummer: 566. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden
naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 304 Nr. 811 Taf. 98,1-3; Lange 1994, 247 Serie 127 Nr. 5.

Cat. nr. 4117. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: gelaat en 
linkerzijde van de hals. Hoogte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. Inventarisnummer: 5662. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: munsell 10 YR 8/3. Oppervlak 
grijsachtig. Hardheid: hard. Bibliografie: Van Boekel 1987, 370 nr. 42; Lange 1994, 247 Serie 127 Nr. 7.

Juno (?) capite velato staand met ring en kistje

ring in de rechterhand - kistje in de linkerhand

Serie 477: vrijhangend mantelpand naast het linkerbeen, afhangend van de linkeronderarm  - 
breed mantelpand schuin over de buik - geen diadeem - kistje met opengeklapt deksel - 
zeshoekig voetstuk met geprofileerde bovenrand.
Externe mechanische verbanden:  stam 75.
Iconografische verbanden:  houding, kledij en motief  zijn terug te vinden in steensculptuur in
de tweede helft van de tweede eeuw. Een grafreliëf uit Arlon toont een vrouw met het kapsel 
van Faustina de jongere (gehuwd met Marcus Aurelius in 145 n.C. en gestorven in 175 n.C.) 
die een juweel toont aan haar echtgenoot (Lefèbvre 1975, 49 fig. 27).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd zeshoekig voetstuk met geprofileerde bovenrand. Breed gladgestreken
naad. Geen engobe: zie malknobbeltjes.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling en inscriptie: 140/150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4120.

Cat. nr. 4120. Site: Leudersdorf. Vindplaats: Romeinse villa. Context nr. 605: Gebäude in der Niederung. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 22 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: PM 936. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd zeshoekig 
voetstuk met geprofileerde bovenrand.  Breed gladgestreken naad. Geen engobe: zie kleiknobbeltjes van de gipsmal. 
Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 323 Fig. 56; Lange 1994, 240 Serie 109 Nr. 1.
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Serie 478: vrijhangend mantelpand naast het linkerbeen, afhangend van de linkeronderarm - 
gebogen mantelrand over de buik - horizontale worstvormige diadeem - kistje zonder zichtbaar
deksel - blokvormig voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 302 en 4121 hebben vrijwel dezelfde afmetingen. De
keerzijde van cat. nr. 302 is iets smaller aan de rechterzijde. De keerzijde van cat. nr. 1194 heeft
dezelfde afmetingen als die van cat. nr. 302. De letters van de inscriptie van cat. nr. 1194 zijn 
regelmatiger dan die van cat. nr. 302. De verhoudingen van de tekst zijn het best bewaard in de
tweede regel “ANDV”. De lijnen erboven en eronder zijn meer gedrongen bij cat. nr. 302.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1194 (478) uit Tienen werd gevonden in een kuil waarvan de
vulling wordt gedateerd tussen 170 en 230 n.C. (context 185).
Inscriptie:  cat. nrs. 302 (478), 1194 (478) en 4121 (478) werden op de keerzijde van de basis 
in gravure gesigneerd door de Keulse coroplast Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Ribbelvormig bovenste ooglid. Breed
gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Verschoven binnennaad. Basis met gegladde onderrand
en binnenzijde. De inscriptie van cat. nr. 302 maakt deel uit van de mal. Dit blijkt uit een
malknobbeltje in de letter R.
Petrografie:  Cat. nr. 302 (478) behoort petrografisch tot pasta 22, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: epigrafie (coroplast en plaatsnaam) 302 (478), 
1194 (478) en 4121 (478), petrografische analyse 302 (478).
Datering uit context: 170-230 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4121: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4121. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 19,2 cm. Bewaarplaats: Mannheim RMSM. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Ribbelvormig bovenste ooglid. Breed 
gladgestreken naad. Bijgesneden naad: geretoucheerde plooien. Inscriptie: op de keerzijde van de basis in gravure: 
SERV/ ANDV/ [S]CCA[A]/ [FEC(IT)]. Bibliografie: Schauerte 1985, 303 Nr. 808 Taf. 97,4-6; Van Boekel 1987, 364
Fig. 59; Lange 1994, 240 Serie 110 Nr. 1.

Cat. nr. 1194. Site: Tienen. Vindplaats: Zuidelijke periferie, Grijpenveld. Context nr. 185: werkput 01, vlak 01, spoor
S 082, laag 067. 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. 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.

Cat. nr. 302. Site: Tongeren. Vindplaats: Noordtempel. Context nr. 187: Buiten context. 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. 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.

Juno (?) capite velato staand zonder identificeerbare attributen

rechterhand gesloten voor de buik - linkerhand met mantelpand

Serie 479: vrijhangend mantelpand naast het linkerbeen, afhangend vanaf de linkerhand - 
rechterbeen gebogen - vierhoekige basis met geprofileerde onder- en bovenrand.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4118 is 4 % kleiner dan cat. nr. 303.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4118 (479) uit Zugmantel-Kastell wordt gedateerd naar de
bezettingsperiode van de site tussen 90 en 260 n.C. Cat. nr. 437 uit Harelbeke werd gevonden 
in een verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met licht geprofileerd boven- en onderrand.
Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde randen.
Petrografie:  Cat. 303 (479) behoort tot pasta 25, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 303 (479).
Datering uit context: 90-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4118: Schauerte 1985.

Cat. nr. 437. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 
Kleur: 
Bibliografie: Despriet 1973, 27 nr. 114.
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Cat. nr. 303. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 4119. Site: Vechten. Vindplaats: Oude Rijnbedding. Context nr. 819: Losse vondst 1972, vermoedelijk van 
oude Rijnbedding. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 4,5 cm. Bewaarplaats: privéverzameling, Ermelo. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen. 
Kleur: wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 371 nr. 43; Lange 1994, 240-241 Serie 111 Nr. 5.

Cat. nr. 4118. Site: Zugmantel-Kastell. Vindplaats: Castellum. Context nr. 869: Grube 66. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 19 cm. Bewaarplaats: Bad Homburg SM. Inventarisnummer: Z 1002. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met licht
geprofileerd boven- en onderrand. De bovenrand is gekarteld. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Basis met
gegladde randen. Kleur: wit. Bibliografie: ORL B Nr. 8 (Zugmantel), 176 Nr. 8 Taf. 20,30 (W. Barthel); Schauerte 
1985, 302 Nr. 805 Taf. 97,1-3: in elke hand een appel; Lange 1994, 240-241 Serie 111 Nr. 1.

Minerva

Minerva staand met omhooggeplooide rechterarm

rechterhand aan de schouder - linkerhand op het schild - kleed

Serie 261: naar rechts opwaaiend kleed met apoptygma - rechthoekig voetstuk - op de borst een
rond Medusahoofd in vierkant raam met concave zijden  - kapsel met op de rug twee lange 
verticale lokken, waartussen een uitloper van de helmkam - rechteronderarm vrijwel verticaal,
vingers horizontaal - kleed met parallelle plooien, op de benen gebogen en lusvormig - ovaal
schild - effen rechthoekige basis.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. Cat. nr. 3694 uit Vichy zonder luchtgat. De sokkel geeft geen verbinding met de 
binnenruimte van het lichaam.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3694: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3694. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder 
hoofd. Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28085. Verzameling: L.
Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. 
Bibliografie: Tudot 1860, Pl.38 F en G; Rouvier-Jeanlin 1972, 197-198 nr. 461.

Serie 262: naar rechts opwaaiend kleed met apoptygma - rechthoekig voetstuk - op de borst een
rond Medusahoofd in vierkant raam met concave zijden - kleed met parallelle plooien, op de
benen geen plooien, een lange lusvormige plooi ertussen - ovaal schild met umbo - 
rechthoekige basis met geprofileerde bovenrand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3695 (262) werd gevonden in het atelier van Yzeure 
Saint-Bonnet dat actief was tussen 81 en 200 n.C (context 865).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Yzeure Saint-Bonnet: statuette 3695 (262).
Datering uit context: 81-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3695: Gallia 35, 1977.

Cat. nr. 3695. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Atelier. Context nr. 865: Opgravingen H. Vertet 1975/1976. 
Bewaringstoestand: het hoofd, de rechterarm, het uitwaaiend gedeelte van het kleed en een deel van de sokkel zijn 
afgebroken. Hoogte berekend uit de schaal van de foto in Gallia 35, 1977: 14,9 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Bibliografie: Gallia
35, 1977, 421-422 fig. 7 (J.-C. Pourçat); Von Gonzenbach 1986, 74-75 Saint-Bonnet nr. 2, Taf. 51,15.
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Serie 263: naar rechts opwaaiend kleed met apoptygma - rechthoekig voetstuk - op de borst een
rond Medusahoofd in een vierkant raam met concave zijden - rechteronderarm vrijwel 
verticaal, vingers horizontaal - kleed met parallelle lusvormige plooien, op het linkerbeen 
schuine plooien - ovaal schild met umbo - rechthoekige basis met geprofileerde onderrand.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vierhoekig voetstuk: balk met 
geprofileerde onderrand. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3696 
(263).
Bibliografie foto: cat. nr. 3696: Rouvier-Jeanlin et al. 1990.

Cat. nr. 3696. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.4.18. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 46, 96 fig. 29,3 (tekening).

Serie 264: naar rechts opwaaiend kleed met apoptygma - rechthoekig voetstuk - op de borst een
rond Medusahoofd in een boogvormige plooi - brede en lage helm met apart opgezette 
helmkam - een verticale uitloper van de helmkam op de rug - rechteronderarm schuin omhoog,
hand en vingers horizontaal - kleed met parallelle lusvormige plooien, op het linkerbeen 
schuine plooien - ovaal schild met umbo - effen rechthoekige basis.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. Geen luchtgat. Apart gemonteerde helmkam.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3698 
(264).
Bibliografie foto: cat. nr. 3697: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3697. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig
bewaard zonder helmkam. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25492.
Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Geen pupillen aangeduid. Geen luchtgat. Mogelijk geen helmkam 
toegevoegd. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 198 nr. 464.

Cat. nr. 3698. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bovenste helft boven de buik. Een deel van de rechterarm en van de helmkam zijn afgebroken. 
Hoogte: 5,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28023. Verzameling: L. Esmonnot,
Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. 
Gegraveerde ogen met centrale pupil. Helmkam apart aangezet. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 198 nr. 463.

Serie 265: naar rechts opwaaiend kleed met apoptygma - ingesnoerd cilindrisch voetstuk - 
stompe rechterarm - geen Medusahoofd op de borst - rechterhand op de rechterborst (of foute
restauratie ?) - brede helm met dunne schijfvormige helmkam tot boven de hals - geplooide 
rechterarm schuin omlaag - kleed met lange schuine plooien, geen plooien op het rechterbeen -
ovaal schild met umbo .
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3700 is 10 % kleiner dan nr. 3699.
Externe mechanische verbanden:  stam 42.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3700 (265) uit Frankfurt-Heddernheim kan naar de 
bezettingsperiode van de site gedateerd worden tussen 75/79 en 260 n.C. (context 477). Cat. nr.
3010 (5) uit Karden wordt door munten gedateerd in de periode 14/37 n.C. of later (context 
534). Vermits het exemplaar uit Heddernheim in de evolutie van de serie jonger is dan dat van
Karden, kan de datering van cat. nr. 3699 theoretisch niet voor 75/79 aanzetten. Het graf van 
Karden toont anderzijds aan dat het exemplaar uit Frankfurt-Heddernheim vermoedelijk één 
van de vroegste vondsten op de site is. Een datering van de serie na de eerste eeuw is daarom 
vrijwel uitgesloten.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-100 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75-90/110 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3699: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3700. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Baugelände der Nordweststadt. Context nr. 477: Losse 
vondst. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde tussen de voeten en de borst. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: 

Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  24280. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 49 nr. 50A.

Cat. nr. 3699. Site: Karden. Vindplaats: Brandgräberfeld. Context nr. 534: Grab (1888). Bewaringstoestand: gelaat 
gerestaureerd. Hoogte: 17,8 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: CSz3. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 67 Karden nr. 1 Taf. 35,3 en 58,6: Centraal-Gallisch.
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Serie 266: naar rechts opwaaiend kleed met apoptygma - ingesnoerd cilindrisch voetstuk - 
stompe rechterarm - Medusahoofd op de borst in rechthoekig raamwerk van bolletjes - kleine 
helm met helmkam met driehoekige doorsnede - geplooide rechterarm schuin omlaag - kleed 
met lange schuine plooien, afdalend naar rechts op het rechterbeen, naar links op het linkerbeen
- ovaal schild met umbo .
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3702 is 1 % kleiner dan nr. 3704. De onderarm van nr.
3704 staat dichter tegen het de romp. Het gorgoneion is nauwelijks zichtbaar. Cat. nr. 3701 is 1
% kleiner dan nr. 3702 en nr. 3703 is 3 % kleiner dan nr. 3701.
Externe mechanische verbanden:  stam 42.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3705 (266) uit Mainz werd door de vindplaats gedateerd in een
periode tussen het einde van de eerste eeuw en de derde eeuw (context 625). Cat. nr. 3704 (266)
is afkomstig van de depotvondst van Bingen (context 342). Deze context kwam tot stand tussen
140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw.
Cat. nr. 3702 (266) uit Herrnsheim werd gevonden in een graf waarvan de bijzetting door 
keramiek gedateerd wordt in het laatste kwart van de eerste eeuw of later (context 515). Cat. nr.
3703 (266) uit Hofheim werd gevonden op de plaats van het castellum dat gedateerd wordt 
tussen 83/89 en 110 n.C., maar waar ook vondsten uit de latere vicus gevonden werden (context
527). Op basis van al deze vondsten is het mogelijk de datering van de serie te situeren tussen
90 en 140 n.C.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Basis met
gegladde onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90-140 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75/90-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3702: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3704. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder hoofd. Hoogte: 11,7 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Verzameling: Seyler, Bingen. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Bibliografie: Behrens 1915, Taf.
VIA11; Behrens 1920, 56 Nr. 7 Taf. 21,11; Lange 1994, 234 Serie 86 nr. 2.

Cat. nr. 3702. Site: Herrnsheim. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 515: Grab 6. Bewaringstoestand: de keerzijde van 
hoofd en helm ontbreken. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Worms MSW. Inventarisnummer: R 4486. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Basis met 
gegladde onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 412 Fig. 79: datering p. 411 nt. 208; Lange 1994, 234
Serie 86 nr. 5.

Cat. nr. 3703. Site: Hofheim. Vindplaats: Steinkastell. Context nr. 527: Opgravingen 1842. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder hoofd. Hoogte: 11,5 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Bibliografie: ORL B Nr. 29 (Hofheim), 25 Nr. 3 Taf. V,3; Lange 1994, 234 Serie 86
nr. 6.

Cat. nr. 3705. Site: Mainz. Vindplaats: Ecke Gymnasiumstrasse - Kleine Emmeranstrasse: Baugrube Parkhaus. 
Context nr. 625: Waterput (?). Bewaringstoestand: hoofd ontbreekt. Bewaarplaats: Mainz LM. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch 
voetstuk. Breed gladgestreken naad. Bibliografie: Stümpel 1965-1966, 171-172 Taf. 29 boven ; Lange 1994, 234 Serie
86 nr. 3.

Cat. nr. 3701. Site: Trier CAT. Vindplaats: Gräberfeld Maar. Context nr. 801: Onbekend. Bewaringstoestand: 
voetstuk gerestaureerd. Hoogte zonder restauratie 12 cm. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 
1976. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 413 Fig.
80; Lange 1994, 234 Serie 86 nr. 7.

401



Serie 267: kleed met apoptygma - dubbele vlechten vooraan en achteraan op elke schouder - 
Medusahoofd op de borst in vierkant raamwerk van rechte plooien - brede en lage helm met
apart opgezette helmkam - centraal op de rug een verticale uitloper van de hoge 
handvatvormige helmbos - de rechterhand ter hoogte van de rechterhaarlok in de hals - ovaal
schild met umbo - trapeziumvormig voetstuk .
Interne mechanische verbanden:  het grootste bewaarde exemplaar is dat van Gannat cat. nr. 
3707. De plooienval en de uitvoering van het voetstuk geven de indruk dat dit exemplaar zeer 
dicht bij het eerste model staat. De geprofileerde onderrand van het voetstuk wordt bij de 
jongere exemplaren geleidelijk vervangen door een derde horizontale groef. Cat. nr. 204 uit 
Harelbeke staat het dichtst bij cat. nr. 3707 en is 5 % kleiner. Cat. nr. 203 uit Harelbeke heeft 
dezelfde hoogte als nr. 204, maar is 4 % smaller en de rechteroksel is hoger uitgesneden. Ook
cat. nr. 3708, met onbekende herkomst, heeft dezelfde hoogte als nr. 204, maar is ter hoogte
van het onderlichaam en de basis 7 % smaller en de oksel is nog hoger uitgesneden dan bij nr. 
203. Ook het hoofd is sterker geïnclineerd. Al deze exemplaren hebben eenzelfde hoogtemaat,
maar wijken af in de breedte. Zij stammen dus niet uit dezelfde mal, maar hebben wel een 
gemeenschappelijk model. De hoogtematen van cat. nrs. 3456 en 3709 zijn eveneens 
vergelijkbaar met die van nr. 204. Cat. nrs. 3711 uit Autun en 206 uit Kontich zijn 5 % kleiner
dan nr. 204. Cat. nr. 3710 uit Bingen sluit de rij af met een proportionele verkleining van 14 % 
tegenover nr. 204. Andere exemplaren zijn een verre evolutie of een lokale nabootsing van de
serie. Cat. nr. 3713 uit Rennes is mogelijk een verre evolutie van serie 267. Het is proportioneel
16 % kleiner dan cat. nr. 204, maar de profieldikte is veel groter en de plooienval van het kleed
is volledig herwerkt. Het kapsel tussen het gelaat en de helmrand is voorzien van drie 
parelrijen. Het is een lokale herwerking van de serie uit het atelier van Rennes. Drie andere 
exemplaren uit Rennes, cat. nrs. 3714, 3715 en 3716, wijken eveneens af door de kleine 
afmeting van het hoofd en de brede helmrand die verdwenen is. Ook hier gaat het om lokale 
nabootsingen. Verschillen tussen de apart gemaakte helmpluimen kunnen onderscheidend zijn
bij het herkennen van het atelier. Bij cat. nr. 3755 uit Brive is het frontale vlak van de 
helmpluim in drie gedeeld met in het midden verticale groeven en aan de zijkanten telkens een 
rij blaadjes. Van dit exemplaar is alleen de helmpluim gekend, maar uit het sterk afwijkend 
motief blijkt dat het ook hier om een lokale kopie gaat. Dit laatste exemplaar toont aan dat 
nabootsingen van de serie nog vervaardigd werden in het derde kwart van de tweede eeuw.
Externe mechanische verbanden:  stam 43.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3710 (267) is afkomstig van de depotvondst van Bingen
(context 342). Deze context kwam tot stand tussen 140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk 
voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw. Cat. nr. 3456 (267) uit
Brive-la-Gaillarde werd gevonden in een tweede-eeuwse afvallaag die afgesloten werd in de 
late tweede eeuw of later (context 371). Cat. nr. 3455 (267) uit Brive-la-Gaillarde werd door de
chronologische begrenzing van het atelier aan de rue Marie-Rose Guillot gedateerd tussen 150
en 175 n.C. (context 374).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde onderrand en twee omlopende horizontale groeven. Apart opgezette
helmkam. Fijne naad. Geen luchtgat. Linkerhand gegraveerd met zeer lange vingers. Cat. nr.
206 met gegraveerd detatail op de helmkam. Cat. nr. 203 en 3708 met lang gegraveerde vingers
aan de linkerhand.
Petrografie:  Cat. nr. 203 (267) en 204 (267) behoren petrografisch tot pasta 5, toegeschreven 
aan Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre. Cat. nr. 3455 (267) behoort petrografisch 
tot pasta 10, toegeschreven aan Brive rue Marie-Rose Guillot. Cat. nrs. 5051 (267), 5057 (267)
en 5064 (267) behoren petrografisch tot pasta 12, toegeschreven aan het atelier van Rennes rue
Saint-Louis.
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).
Datering uit context: 100/140-175 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-175

C
Cat. nr. 3711. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd en borst met
helmkam. Hoogte: 10 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 99. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart opgezette helmkam. Fijne naad. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 54 Pl.10c.

Cat. nr. 3710. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
onderste deel onder de borst. Afgietsel in Mainz ML. Hoogte: 10,8 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met zwak geprofileerde onderrand en 
twee omlopende horizontale groeven. Kleur: geelrood. Bibliografie: Behrens 1915, Taf. VIA12; Von Gonzenbach 
1995, 94-95: kopie van een Centraal-Gallisch exemplaar, gemaakt in het Rijn-Maingebied. .

Cat. nr. 3456. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: ancien marais de la Corrèze. Context nr. 371: (CAF 1) laag 4. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot onder het gorgoneion. Hoogte: 7,6 cm. Bewaarplaats: 
Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 81 78 15. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: geelwit. Oppervlak rozig beige. Bibliografie: Moser-Gautrand en Moser 1981, 40 Pl.XIe; Gallia 41, 1983, 434 
fig. 3, midden rechts (J.-M. Desbordes).
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Cat. nr. 3455. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: rue Marie-Rose Guillot. Context nr. 374: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bovenste helft van de helmpluim. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 92 4
30. Productietechniek: apart opgezette helmkam. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs
3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Niet gepubliceerd..

Cat. nr. 3709. Site: Caerwent. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 379: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd en borst
met het gorgonenhoofd. Geen helmkam bewaard. Hoogte: 7,6 cm. Bewaarplaats: Cardiff NMW. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Jenkins 1962 (Mother-Godess), 850 nt.4 pl.CLXXV,8; Von
Gonzenbach 1986, 62 Caerwent nr. 1 Taf. 58,4.

Cat. nr. 3707. Site: Gannat. Vindplaats: Tombe dans les ruïnes d’une villa, près de Gannat. Context nr. 493: Tombe. 
Bewaringstoestand: volledig. De hoogte werd afgeleid van de schaal van de tekening in Tudot 1860. Hoogte: 22,2 cm.
Verzameling: E. Tudot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig 
voetstuk: balk met geprofileerde onderrand en twee omlopende horizontale groeven. Apart opgezette helmkam. 
Bibliografie: Tudot 1860, Pl.37.

Cat. nr. 203. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 28 nr. 116.

Cat. nr. 205. Site: Kontich Steenakker-Kapelleveld. Vindplaats: Centrale sector, Steenakker, heiligdom. Context nr. 
98: Cella, sleuf IX, oostelijke kuil (1964). 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. 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.

Cat. nr. 206. Site: Kontich Steenakker-Kapelleveld. Vindplaats: Centrale sector, Steenakker, heiligdom. Context nr. 
100: Sleuf XII en XIII: Sleuf XIII, uitbreiding G, archeologische laag. 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. 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.

Cat. nr. 3708. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: een fragment 
van de linkeronderarm ontbreekt. Hoogte: 21,3 cm. Breedte: 5,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 25492. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met zwak geprofileerde onderrand en twee 
omlopende horizontale groeven. Apart opgezette helmkam. Geen luchtgat. Linkerhand gegraveerd met zeer lange
vingers. Kleur: wit, harde engobe (?). Hardheid: zacht (Mohs 2). Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 195-196 nr. 450:
vermeldt nog twee exemplaren uit Vichy en een mal, bewaard in het museum van Moulins; Fichet de Clairfontaine et 
al. (red.) 1988, 58 nr. 87.

Cat. nr. 3713. Site: Rennes. Vindplaats: rue Saint-Louis (1986). Context nr. 965: fosse B. Bewaringstoestand: de
helmbos ontbreekt. Hoogte: 16,2 cm. Bewaarplaats: Rennes DAB. Inventarisnummer: 74. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met zeer zwak geprofileerde onderrand en 
twee omlopende horizontale groeven. Apart opgezette helmkam. Kapsel met drie parelrijen rond het voorhoofd. 
Bibliografie: Fichet de Clairfontaine et al. (red.) 1988, 58-59 nr. 90 (tekening).

Cat. nr. 3714. Site: Rennes. Vindplaats: rue Saint-Louis (1986). Context nr. 965: fosse B. Bewaringstoestand: 
voorzijde van het hoofd met de helmbos. Bewaarplaats: Rennes DAB. Inventarisnummer: 84. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart opgezette helmkam. Bibliografie: Fichet de Clairfontaine et al. (red.)
1988, 57-58 nr. 89: foto links.

Cat. nr. 3715. Site: Rennes. Vindplaats: rue Saint-Louis (1986). Context nr. 965: fosse B. Bewaringstoestand: hoofd
met helmbos. Bewaarplaats: Rennes DAB. Inventarisnummer: 134. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Apart opgezette helmkam. Bibliografie: Fichet de Clairfontaine et al. (red.) 1988, 57-58 nr. 89: foto midden.

Cat. nr. 3716. Site: Rennes. Vindplaats: rue Saint-Louis (1986). Context nr. 965: fosse B. Bewaringstoestand: hoofd
met helmbos. Bewaarplaats: Rennes DAB. Inventarisnummer: 62. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart opgezette helmkam. Bibliografie: Fichet de Clairfontaine et al. (red.) 1988, 57-58 nr. 89: foto rechts.

Cat. nr. 5051. Site: Rennes. Vindplaats: rue Saint-Louis (1986). Context nr. 728: onbekend. Hoogte: 6,3 cm. 
Bewaarplaats: Rennes DAB. Inventarisnummer: 62. Kleur: licht grijs tot dof geeloranje (Munsell 10 YR 7,5/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat.
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Cat. nr. 5057. Site: Rennes. Vindplaats: rue Saint-Louis (1986). Context nr. 966: fosse C. Hoogte: 6,8 cm. Breedte: 
5,5 cm. Bewaarplaats: Rennes DAB. Inventarisnummer: 87. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Fichet de Clairfontaine et al. (red.) 1988, 58 nr. 91.

Cat. nr. 5058. Site: Rennes. Vindplaats: rue Saint-Louis (1986). Context nr. 728: onbekend. Bewaringstoestand: 
bovenste helft van de keerzijde, zonder de helmbos. Hoogte: 6,6 cm. Bewaarplaats: Rennes DAB. Inventarisnummer: 
58. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Fichet de Clairfontaine et al. (red.) 1988, 73 Lab. 18139 (chemische analyse met neutronenactivatie).

Cat. nr. 5059. Site: Rennes. Vindplaats: rue Saint-Louis (1986). Context nr. 728: onbekend. Hoogte: 3,4 cm. 
Bewaarplaats: Rennes DAB. Inventarisnummer: 81.

Cat. nr. 5060. Site: Rennes. Vindplaats: rue Saint-Louis (1986). Context nr. 728: onbekend. Breedte: 3,6 cm. 
Bewaarplaats: Rennes DAB. Inventarisnummer: 11.

Cat. nr. 5064. Site: Rennes. Vindplaats: rue Saint-Louis (1986). Context nr. 728: onbekend. Bewaringstoestand: 
helmpluim. Bewaarplaats: Rennes DAB. Inventarisnummer: 143. Kleur: dof oranje (Munsell 7,5 YR 7/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 5024. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: Fragment van de voorzijde van het rechterbeen en het schild. Hoogte: 5 cm. Verzameling: 
Bailleau; Franc (M.), Avermes. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. fijne naad. Kleur: licht
grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Serie 268: kleed met apoptygma - dubbele vlechten vooraan en achteraan op elke schouder  - 
Medusahoofd op de borst in vierkant raamwerk van rechte plooien - hoge afgeronde helm 
zonder helmkam - de rechterhand ter hoogte van de rechterhaarlok in de hals - ovaal schild met
umbo - trapeziumvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 43.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak, met licht geprofileerde onderrand en twee 
omlopende horizontale groeven. Fijne naad. Geen luchtgat. Linkerhand gegraveerd met zeer 
lange vingers.
Productieregio:  Centraal-Gallië (afwijkend procédé).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-175 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3712: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3712. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 18,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 7272. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak,
met licht geprofileerde onderrand en twee omlopende horizontale groeven. Herwerkt hoofd (zie Rouvier-Jeanlin: een
scheidingsnaad tussen hoofd en lichaam is zichtbaar onder de helm in het midden van de lange vlecht). Fijne naad.
Geen luchtgat. Wel een spleet in de bovenzijde van de binnenkant van de sokkel. Linkerhand gegraveerd met zeer 
lange vingers. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 196 nr. 451.

Serie 269: kleed met apoptygma - losse lokken op de rug - de rechterhand grijpt de
rechterhaarlok - Medusahoofd op de borst in vierkant raamwerk van rechte plooien - de vingers
van de rechterhand horizontaal, de duim gescheiden.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3717 (269) uit Beauvais werd gevonden in een graf dat werd 
bijgezet na 255 n.C. (context 331).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3717: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3717. Site: Beauvais. Vindplaats: nécropole du quartier Saint-Jacques. Context nr. 331: Tombe 1876-6. 
Bewaringstoestand: de basis ontbreekt. Van de voorzijde ontbreekt de rechterpols en de linkerkant van de onderste 
helft. Hoogte: 20,7 cm. Bewaarplaats: Beauvais MDO. Inventarisnummer: 44-33. Verzameling: Bellon. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achteraan achter de linkerpols. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 83-84 nr. 213 pl. XXIII; Schuler 1995, 99, 101 fig. 49,
135-136.

rechterhand aan de schouder - linkerhand op het schild - kleed en mantel
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Serie 270: ovaal schild met umbo - lage ronde helm met helmkam die vooraan verbreed - losse
lokken op de rug - de mantel valt vanaf de linkerschouder omlaag - de rechteronderarm staat
bijna verticaal.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3718 (270) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Productietechniek:  kleimal. Apart gevormd voetstuk. Helmkam geïntegreerd in de mal.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: maldeel 3718 (270).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3718: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3718. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel voor de keerzijde, samengesteld uit twee fragmenten. De rechteronderhoek van de figuur
ontbreekt. Hoogte van de afdruk 17,2 cm. Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Verzameling:
L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal. Apart gevormd voetstuk. Helmkam geïntegreerd in de mal. Kleur: 
wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Tudot 1860, Taf. 38B; Rouvier-Jeanlin 1972, 199 nr. 465.

Serie 271: ovaal schild met umbo - kleine ronde helm met helmkam met driehoekig profiel - 
kleed gegord onder de borst - bovenste mantelrand gebogen onder de buik - klein rond
gorgonenhoofd op de borst - sterk ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. Helmkam geïntegreerd in de mal. Rechterhand verticaal doorboord.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3719: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3719. Site: Trier CAT. Vindplaats: südliches Gräberfeld St. Matthias. Context nr. 795: Onbekend. 
Bewaringstoestand: fragmenten uit de onderrand van het voetstuk ontbreken aan de linkerzijde. Hoogte: 16 cm. 
Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 5032. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Helmkam geïntegreerd in de mal. Rechterhand verticaal doorboord. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 411 Fig. 78: vermeldt een tweede exemplaar uit Waldorf (D, Ahrweiler).

Minerva staand met rechterarm op de romp geplooid

linkerhand op het schild - kleed en mantel

Serie 272: linkerbeen steunbeen - rechterarm in een rechte hoek onder de borst - klein, smal, 
afgerond zeshoekig schild - een dikke mantelrand daalt op de rug vanaf de linkerschouder af - 
ingesnoerde cilindrische basis.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 213.

Cat. nr. 213. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: 
rozig wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 99 nr. 531.

Minerva staand met rechterarm omlaag zonder attribuut

linkerhand op het schild - kleed
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Serie 273: frontale houding, geen speelbeen - kleed gegord onder de borst - kleed met smalle
horizontale zoom - een stuk van de onderbenen blijft onbedekt - rechthoekige basis met
geprofileerde onder- en bovenrand.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde boven- en onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 14-250/300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3732: Lange 1994.

Cat. nr. 3732. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: het hoofd en 
een deel van de rug ontbreken. Hoogte: 15,1 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 30,9. 
Vondstspecificatie: Herkomst Köln is niet uitgesloten volgens Lange 1994. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. Kleur: wit tot
lichtbruin. Bibliografie: Lange 1994, 233 Serie 80 nr. 1.

linkerhand op het schild - kleed en mantel

Serie 274: rechterbeen steunbeen - de mantelrand valt steil en gebogen over borst en buik - 
geen Medusahoofd op de borst - kleine ronde helm met dunne rechthoekige helmkam - gegord
kleed en mantel afhangend van de linkerschouder - ovaal schild - linkerbeen gebogen - 
rechthoekig voetstuk met geprofileerde onderrand.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 209, 1120 en 3726 hebben dezelfde afmetingen. Cat.
nr. 208 heeft dezelfde hoogte, maar is ongeveer 5 % breder. Cat. nr. 3728 is 8 % kleiner dan nr.
208.
Externe mechanische verbanden:  stam 5.
Gedateerde contexten:  het jongste exemplaar cat. nr. 3728 (274) werd gevonden in het 
Jüngeres Praunheimer Gräberfeld, dat vooral na de opgave van het castellum van Nida werd 
gebruikt (context 445). Het dateert daarom uit de periode na 110 n.C. Cat. nr. 1120 (274) uit
Braives werd gevonden in een afvalkuil met in de vulling terra sigillata uit het tweede kwart 
van de tweede eeuw (context 33).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. Breed 
gladgestreken naad. Cat. nr. 1120 met verschoven binnennaad.
Petrografie:  Cat. nr. 208 (274) en 1120 (274) behoren petrografisch tot pasta 20,
toegeschreven aan Keulen. Cat. nr. 209 (274) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven
aan Keulen
De verweringsgraad van cat. nrs. 208 en 209 is sterk gelijkend. De beeldjes zijn afkomstig uit 
verschillende vondstcontexten uit Harelbeke en Tongeren en werden aanzienlijk door de bodem
aangetast. Zij halen nauwelijks een hardheid van 2, wat ongewoon is voor Keulse producten.
Vermits de samenstelling van de pasta petrografisch niet verschilt van de andere Keulse 
producten is de oorzaak mogelijk te zoeken bij de kwaliteit van het baksel of de 
bodemomstandigheden. Voor de Harelbeekse vondsten is een geringe hardheid algemeen, maar
de vondsten uit Tongeren behouden doorgaans een zeer hoge hardheid. Toch zou de bodem wel
eens de oorzaak kunnen zijn, wanneer wij de ijzerrijke inloging in staal 15/2 beschouwen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 208 (274), 209 (274) en 
1120 (274), pigment 1120 (274).
Datering uit context: 125-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3726.

Cat. nr. 1120. Site: Braives Sarrasins. Vindplaats: Secteur L (Zone IV). Context nr. 33: sleuf 82.4 , kuil 29. 
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. 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).

Cat. nr. 209. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.
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Cat. nr. 3728. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Jüngeres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 445: Vor dem
Westtor. Bewaringstoestand: onderkant van de basis achteraan gerestaureerd. Sporen van verbranding. Hoogte: 12,8 
cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 6131. Vondstspecificatie: Losse vondst. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. Breed 
gladgestreken naad. Kleur: wit. Oppervlak plaatselijk grijs: verbrand ? Beschildering (?): volgens Rüger 1980 bruinige
verfsporen in de kleedplooien, het schild en de helm. Bibliografie: Rüger 1980, 48 nr. 49; Van Boekel 1987, 319 Fig.
50; Lange 1994, 232 Serie 76 nr. 4.

Cat. nr. 3727. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Aachener Strasse. Context nr. 566: onbekend. Bewaringstoestand: 
linkeronderzijde met been, hand en schild. Hoogte: 7,4 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 60,166. 
Vondstspecificatie: An St. Katherinen. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. Kleur: wit. Bruine ruitvormige beschildering op de voorzijde 
van de basis en X-vormig op de zijkanten. Bibliografie: Lange 1994, 232 Serie 76 nr. 3.

Cat. nr. 3726. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Luxemburger Strasse. Context nr. 565: Onbekend. 
Bewaringstoestand: hoofd gerestaureerd. Hoogte: 14,4 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 84,1362. 
Verzameling: Iovy. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk
met geprofileerde onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: De Beenhouwer 1991 (statuettes), 78-79 fig. 15 midden links 
(foutief serie 29), noot 72: serie 11 ; Lange 1994, 232 Serie 76 nr. 2.

Cat. nr. 208. Site: Tongeren. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 213: Onbekend. 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. 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 275: linkerbeen steunbeen - mantelrand met een knoop in het midden - geen 
Medusahoofd op de borst - kleine ronde helm met ronde helmkam met driehoekig profiel - 
mantelrand schuin op de buik met achtvormige knoop - achteraan zware mantelrand schuin
over de rug - ovaal schild - rechterbeen gebogen - ingesnoerde cilindrische basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 207 is het grootste exemplaar. Cat. nr. 3721 is 9 % 
kleiner dan cat. nr. 207. Cat. nr. 212 heeft dezelfde afmetingen als cat. nr. 3721 en is 3 % 
kleiner dan cat. nr. 3720. Het exemplaar cat. nr. 212 heeft fel afhangende schouders en een zeer
smal profiel. De plooienval is volledig herwerkt. Op de borst lopen de plooien van het kleed 
vanaf de V-hals links en rechts boogvormig rond de borsten.
Externe mechanische verbanden:  stam 29.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3724 (275) en 3725 (275) uit Trier Altbachtal zijn afkomstig 
uit de Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de 
derde eeuw (context 877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een
vroegere periode samengebracht.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden
naad. Basis met gegladde randen. Cat. nr. 207 met insnede ter hoogte van de mouwen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75-125 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3721: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3720. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste
helft ontbreekt. Hoogte: 8,4 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 23,42. Verzameling: Cahn. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 232 Serie 77 nr. 1.

Cat. nr. 212. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 104 nr. 556.

Cat. nr. 3721. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: Worms MSW. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde randen. Kleur: wit. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 404 Fig. 74; Lange 1994, 232 Serie 77 nr. 2.

Cat. nr. 3722. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 16,4 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: XIX b14. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: zwart 
gespikkeld oppervlak, vooral aan de voorzijde. Bibliografie: Van Boekel 1987, 321 Fig. 55; Lange 1994, 232 Serie 77
nr. 6.
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Cat. nr. 207. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 3724. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: rechterarm en onderste helft bewaard. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972,
Abb. 389,6; Lange 1994, 232 Serie 77 nr. 3.

Cat. nr. 3725. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: gelaat, linkerhand en voorzijde van het schild ontbreken. Bewaarplaats: Trier RL. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleur: wit. 
Bibliografie: Gose 1972, Abb. 389,7; Lange 1994, 232 Serie 77 nr. 4.

Cat. nr. 3723. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd, voorzijde
van de basis ontbreekt. De linkerarm, het schild en het linkerbeen zijn afgeschilferd. Hoogte: 12,6 cm. Bewaarplaats: 
privéverzamling, Utrecht . Vondstspecificatie: Losse vondst 1960. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde randen. Kleur: 
wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 420-421 nr. 57; Lange 1994, 232 Serie 77 nr. 7.

Serie 276: linkerbeen steunbeen - mantelrand met een knoop in het midden - Medusahoofd op
de borst - mantelrand licht schuin op de buik met achtvormige knoop - Medusahoofd in
vierkant raamwerk van dubbele plooien met knoppen op de hoeken en in het midden - schuine
mantelplooien op het rechter- en linkerbeen, verticale tussen de benen - ovaal schild - 
rechterbeen gebogen - ingesnoerde cilindrische basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3729 is 2 % kleiner dan cat. nr. 3730. Beide 
exemplaren stammen uit dezelfde mal. Dit is ondermeer merkbaar aan de kleiknobbeltjes,
achteraan rechts, onder de bovenste mantelrand en vooraan ter hoogte van de linkerknie. De
identieke positie van de knobbeltjes bewijst tevens onomstotelijk dat dergelijke sporen op het 
oppervlak veroorzaakt worden door de mal.
Externe mechanische verbanden:  stam 29.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3729 (276) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Basis met
gegladde randen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 3729 (276).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75-125
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3730.

Cat. nr. 3729. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: hoofd en basis met voeten ontbreken. Hoogte: 9,2 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. 
Inventarisnummer: 2923. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.
Breed gladgestreken naad. Kleur: witgeel. Bibliografie: De Beenhouwer 1991 (statuettes), 78-79 fig. 15 midden
rechts; Lange 1994, 232 Serie 78 Nr. 1 Abb.31.

Cat. nr. 3730. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: het hoofd 
ontbreekt. Hoogte: 13,2 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 4128a. Verzameling: Sommer. 
Vondstspecificatie: Herkomst Köln is niet uitgesloten volgens Lange 1994. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed
gladgestreken naad. Basis volledig geglad. Kleur: wit tot lichtbruin. Bibliografie: Lange 1994, 232 Serie 78 Nr. 2.
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Serie 277: linkerbeen steunbeen - mantelrand zonder knoop - geen Medusahoofd op de borst -
kleine ronde helm met lage hoekige helmkam met driehoekig profiel - mantelrand licht schuin
op de buik doorbuigend en getorst, achteraan zware mantelrand V-vormig over de rug - 
gedrongen schouders, geen hals - ovaal schild.
Interne mechanische verbanden:  beide exemplaren behoren tot dezelfde generatie, maar 
komen niet uit dezelfde mal. De plooien op de borst van cat. nr. 211 zijn hoekiger. De helmkam
en de overgang van het hoofd naar de schouders zijn iets scherper uitgesneden. De voorzijde is
volledig herwerkt. De positie van de mantelrand en de handen zijn hetzelfde, maar de 
plooienval is schematisch opgebouwd in parallelle, hoofdzakelijk rechtlijnige groeven.
Iconografische verbanden:  mogelijk is er een malverwantschap met stam 29, maar dit kan niet
worden bewezen. De keerzijde van cat. nr. 211 (277) is 4 % kleiner dan die van cat. nr. 3721
(275). De voorzijde van cat. nr. 211 (277) is 5 % groter dan die van cat. nr. 3730 (276).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Basis met gegladde randen.
Petrografie:  Cat. nr. 211 (277) behoort petrografisch tot pasta 41, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 211 (277).
Bibliografie foto: cat. nr. 211.

Cat. nr. 210. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: wit.

Cat. nr. 211. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 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.

Minerva staand met met krans (?)

linkerhand op het schild - kleed en mantel

Serie 278: linkerbeen steunbeen - mantelrand valt V-vormig onder de buik - Medusahoofd op
de borst - Medusa in vierkant raamwerk van cirkels - de kleedplooien op de buik hangen 
gebogen onder elkaar - schild met umbo.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3731 (278) uit Hofheim werd gevonden op de plaats van het 
castellum dat gedateerd wordt tussen 83/89 en 110 n.C., maar waar ook vondsten uit de latere 
vicus gevonden werden (context 527).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bijgesneden naad: cat. nr. 3731 met
insnede in de linkerarm.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 83/89-110/260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
83/89-110/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3731: Schoppa 1960.

Cat. nr. 3731. Site: Hofheim. Vindplaats: Steinkastell. Context nr. 527: Opgravingen 1842. Bewaringstoestand: 
voorzijde zonder hoofd, voeten en basis. Hoogte: 11,2 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Bijgesneden naad: insnijding in de linkerarm. Kleur: wit. Brandsporen op het 
oppervlak ?. Bibliografie: Schoppa 1960, 179 Nr. 2, 181 Abb. 1,2; Lange 1994, 233 Serie 82 nr. 1.

Minerva staand met patera

patera in de rechterhand - linkerhand op het schild - kleed en mantel
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Serie 305: linkerbeen steunbeen - geen Medusahoofd op de borst - hoge, ronde helmkam, 
gesplitst aan de bovenzijde - hexagonaal schild met umbo - mantel met horizontale bovenrand 
onder de borst, dubbelgevouwen over de buik en enkel over de benen - ingesnoerde cilindrische
basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 26.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3586 (305) en 3587 (305) uit Toulon-sur-Allier zijn gedateerd 
tussen 69 en 200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en 
La Forêt (context 787).
Inscriptie:  maldelen 3586 (196/197/279/305) en 3587 (196/197/279/305) uit Toulon-sur-Allier
werden op de rugzijde in gravure gesigneerd door Tiberius.
Productietechniek:  kleimal voor figuur zonder attributen en voetstuk, gebruikt voor het 
vervaardigen van modellen voor Fortuna en Minerva. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Ingesnoerd cilindrisch voetstuk met geprofileerde boven- en onderrand.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3733 
(305); 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).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3733: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3733. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 24 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.4.20. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ingesnoerd cilindrisch voetstuk met geprofileerde boven- 
en onderrand. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 75 St.-Pourçain-sur-Besbre nr. 1 Taf. 58,2: foto van de voorzijde.

Cat. nr. 3586. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte van de afdruk 18 cm. Hoogte van de mal 19,4 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27957. Productietechniek: kleimal voor figuur 
zonder attributen en voetstuk, gebruikt voor het vervaardigen van modellen voor Fortuna en Minerva. Inscriptie: op de
rugzijde gegraveerd TIBERIVS. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 188 nr. 428; Van 
Boekel 1987, 234 fig. 22b.

Cat. nr. 3587. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Hoogte van de afdruk 17,5 cm. Hoogte van de mal 20 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27957. Productietechniek: kleimal voor figuur 
zonder attributen en voetstuk, gebruikt voor het vervaardigen van modellen voor Fortuna en Minerva. Inscriptie: op de
rugzijde gegraveerd TIBERIVS. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 188 nr. 429; Van 
Boekel 1987, 234 fig. 22a; CIL XIII, 10015, 48b1-2.

Serie 279: linkerbeen steunbeen - Medusahoofd op de borst in vierkant kader met uitgerokken
hoeken - kapsel met middenscheiding en losse lokken op de rug - hoge, ronde helmkam, 
gesplitst aan de bovenzijde - hexagonaal schild met umbo - mantel met horizontale bovenrand 
onder de borst, dubbelgevouwen over de buik en enkel over de benen - trapeziumvormig 
voetstuk met geprofileerde onderrand.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3736 is 25 % kleiner dan nr. 3735. Cat. nr. 3735 is 14
% kleiner dan de mal nr. 3586 (196/197). De plooien zijn vervormd en dieper gegroefd. Een 
gorgoneion werd toegevoegd op de borst. Tegenover het hoofd cat. nr. 3737 verkleint cat. nr. 
3738 met 6 % en cat. nr. 225 met 23 %. Sommige details verschillen. Zo heeft cat. nr. 3734 een
bloem in de patera, terwijl de patera van cat. nr. 3736 leeg blijft. Bij de helmen van cat. nrs.
3737, 3738, 3739 en 225 is een opgeklapt vizier waarneembaar. Dit vizier ontbreekt bij cat. nr.
3734.
Externe mechanische verbanden:  stam 26.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3734 (279) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Inscriptie:  maldelen 3586 (196/197/279/305) en 3587 (196/197/279/305) uit Toulon-sur-Allier
werden op de rugzijde in gravure gesigneerd door Tiberius.
Productietechniek:  kleimal voor figuur zonder attributen en voetstuk, gebruikt voor het 
vervaardigen van modellen voor Fortuna en Minerva. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd vierhoekig voetstuk: afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en
geprofileerde onderrand. Apart gevormde helmkam. Geen luchtgat.
Petrografie:  Cat. nr. 225 (279) behoort petrografisch tot pasta 1, toegeschreven aan 
Saint-Pourçain-sur-Besbre, Toulon-sur-Allier of Yzeure.
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).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3736: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3738. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. De
helmkam is gedeeltelijk afgebroken. Hoogte: 5 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 25. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 54 Pl. 10,b.
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Cat. nr. 225. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 28 nr. 117.

Cat. nr. 3739. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd zonder
helmkam. Hoogte: 3,3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 66502. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 194 nr. 447.

Cat. nr. 3736. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: helmkam en basis afgebroken. Hoogte: 13,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28023. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geen luchtgat. Kleur: witroze. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 193 nr. 443;
Rouvier-Jeanlin 1975, 95: afbeelding; Van Boekel 1987, 235 Fig. 22d.

Cat. nr. 3734. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Productietechniek:  Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig
voetstuk: afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en geprofileerde onderrand. Bibliografie: Tudot 1860, pl.38,
A en D (tekening van voor- en keerzijde).

Cat. nr. 3586. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte van de afdruk 18 cm. Hoogte van de mal 19,4 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27957. Productietechniek: kleimal voor figuur 
zonder attributen en voetstuk, gebruikt voor het vervaardigen van modellen voor Fortuna en Minerva. Inscriptie: op de
rugzijde gegraveerd TIBERIVS. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 188 nr. 428; Van 
Boekel 1987, 234 fig. 22b.

Cat. nr. 3587. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Hoogte van de afdruk 17,5 cm. Hoogte van de mal 20 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27957. Productietechniek: kleimal voor figuur 
zonder attributen en voetstuk, gebruikt voor het vervaardigen van modellen voor Fortuna en Minerva. Inscriptie: op de
rugzijde gegraveerd TIBERIVS. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 188 nr. 429; Van 
Boekel 1987, 234 fig. 22a; CIL XIII, 10015, 48b1-2.

Cat. nr. 3735. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde tussen hals en knieën, zonder de rechterarm. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27959. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: roze. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 193 nr. 441.

Cat. nr. 3737. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 6875. 
Verzameling: Oppermann. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde helmkam. 
Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 194 nr. 444.

Serie 280: linkerbeen steunbeen - schild in een schuine hoek op het been, rustend op een globe
- geen Medusahoofd op de borst  - kleed gegord onder de borst - mantel valt vanaf de
linkerschouder - schild aan de binnenkant rondom gegraveerd - rechthoekig voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  de inscriptie is voor beide exemplaren verschillend.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3740 (280) uit Keulen is gedateerd tussen 60/70 en 200/210 n.C.
naar de chronologische begrenzing van het atelier am Rudolfplatz (context 559). Cat. nr. 3741
uit Kobern-Gondorf wordt door de inscriptie op de rugleuning gedateerd onder het consulaat 
van Macrinus en Celsus in 164 n.C.
Inscriptie:  statuette nr. 3740 (280) werd op de keerzijde van de basis in gravure gesigneerd 
door Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette en epigrafie (coroplast) 
3740 (280).
Datering uit context: 164 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3740: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3741. Site: Kobern-Gondorf. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 543: Onbekend. Bewaringstoestand: basis
met de voeten, de globe en een deel van het kleed. Hoogte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 
35,2. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd 
vierhoekig voetstuk: balk met inscriptie op de keerzijde. Inscriptie: op de keerzijde van de basis in gravure: IDIBVS 
SEP(TEMBRIS)/ MACRINO/ ET CELSO [CO(N)S(VLIBVS)] met ligatuur voor de letters ID, IB en IN. Op de iden
van september, onder het consulaat van Macrinus en Celsus of 13 september 164 n.C. Naar analogie met cat. nr. 3740
van dezelfde serie, kan Servandus als de auteur worden beschouwd. Kleur: witgrijs. B. Bibliografie: Wagner 1990, 46
Abb.34,2; Lange 1994, 235 Serie 95 Nr. 3: met volledige bibliografie.

Cat. nr. 3740. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 559: Zwischen Hahnentor und
Ehrentor. Bewaringstoestand: het hoofd en een deel van de keerzijde van de basis ontbreken. Hoogte: 17,5 cm. 
Bewaarplaats: Berlin MVF. Inventarisnummer: TC 3461. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met inscriptie op de keerzijde. Inscriptie: op
de keerzijde van de basis in gravure: SERV/A[ND(VS)F]E(CIT). Kleur: wit. Bibliografie: Fremersdorf 1939, 9 Nr. 
16; Van Boekel 1987, 401 Fig. 71; Lange 1994, 235 Serie 95 Nr. 1, Abb.48-49.
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Minerva staand met patera, het schild rustend op een globe

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

Serie 281: linkerbeen steunbeen - schild in een schuine hoek op het been, rustend op een globe
- Medusahoofd op de borst  - mantel valt vanaf de linkerschouder - patera met ringvormige 
uitsparing op de bodem - schild aan de binnenkant rondom gegraveerd - rechthoekig voetstuk.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 160-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3742: Lange 1994.

Cat. nr. 3742. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd,
onderlichaam en basis ontbreken. Hoogte: 11,3 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 54,54.
Verzameling: Lückger. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. 
Kleur: wit tot lichtbruin. Bibliografie: Lange 1994, 235 Serie 96 Nr. 1 Abb.50.

Minerva staand met lans, het schild rustend op een globe

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

Serie 282: linkerbeen steunbeen - schild in een schuine hoek op het been, rustend op een globe
- Medusahoofd op de borst - de mantel hangt af van de linkerschouder - kleed gegord onder de
borst - Medusa tegen raamwerk van schuine groefjes - kubusvormig voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3743 is 4 % kleiner dan cat. nr. 1171. Lichaam en 
kleedplooien komen overeen, maar het schild, het voetstuk en de rechterarm zijn smaller bij cat.
nr. 3743. Het is niet zeker dat cat. nr. 1171 een Medusahoofd op de borst draagt.
Externe mechanische verbanden:  stam 44.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1171 (282) uit Tongeren werd gevonden in een sector van het 
zuidwestelijk grafveld die gebruikt werd tussen 50 en 200 n.C.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Basis met
ingesneden binnenhoeken en gegladde binnenkant. Cat. nr. 3743 met gegladde onderrand van 
de basis.
Petrografie:  Cat. nr. 1171 (282) behoort petrografisch tot pasta 22, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 1171 (282).
Datering uit context: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en inscriptie: 
150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 1171.

Cat. nr. 1171. Site: Tongeren. Vindplaats: Zuidwestelijk grafveld. Context nr. 205: Perceel B 67 f,g en d. Opgraving 
IAP, Romeinse Kassei TO98RO: put OO2, spoor 19. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 3743. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: het hoofd en een
fragment van de voorzijde tussen de voeten ontbreken. Hoogte: 19 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. 
Inventarisnummer: 5617. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Rand van de basis en de binnenkant geglad. 
Kleur: gebroken wit. Hardheid: zacht. Oppervlak: glad. Bibliografie: Van Boekel 1987, 418 nr. 55; Lange 1994, 233
Serie 92 Nr. 1.

412



Serie 283: linkerbeen steunbeen - schild in een schuine hoek op het been, rustend op een globe
- Medusahoofd op de borst - de mantel hangt af van de linkerschouder - kleed gegord onder de
borst - Medusahoofd tegen een achtergrond van een maliënkolder - maliënkolder op de rug - 
kubusvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 44 ?.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1104 (283) uit Clavier-Vervooz werd gevonden in een 
nivelleringslaag met voorwerpen uit de tweede helft van de tweede eeuw.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling en inscriptie: 150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4315: Lange 1994.

Cat. nr. 1104. Site: Clavier Vervooz. Vindplaats: Centrale vicus. Context nr. 917: remblai 2/8/93. 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. 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”.

Cat. nr. 4315. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: het hoofd en
de rechterarm met het bovenste deel van de lans ontbreken grotendeels. De voorzijde van het schild, de linkerhand en
de basis zijn restauratie. Hoogte volgens de reconstructietekening in Lange 1994: 22,5 cm.. Hoogte: 15,8 cm. 
Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 4366. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 235 Serie 91 Nr. 1 Taf. 11,91 
(reconstructietekening).

Serie 284: linkerbeen steunbeen - schild in een schuine hoek op het been, rustend op een globe
- Medusahoofd op de borst - de mantel hangt af van de linkerschouder - ronde helm met 
helmkam - ongegord kleed - Medusahoofd los tegen de kleedplooien - maliënkolder op de rug -
kubusvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 44 ?.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
kubus.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling en inscriptie: 150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4938: Lange 1994.

Cat. nr. 4938. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: Het hoofd, een
deel van de rechterarm, de top van de lans en de rechterhoek van de keerzijde van de basis zijn afgebroken. Hoogte: 
14,9 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 76,259. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 234- 235 Serie 90 Taf. 
11,90.

Serie 285: linkerbeen steunbeen - schild in een schuine hoek op het been, rustend op een globe
- Medusahoofd op de borst - de mantel hangt af van de linkerschouder - driepuntige helm - 
ongegord kleed - Medusahoofd los tegen de kleedplooien - kubusvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 44 ?.
Inscriptie:  statuette 3744 (285) werd op de voorzijde van de basis in reliëf gesigneerd door de
coroplast met het initiaal M.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
kubus. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln of Trier: epigrafie (coroplast) 3744 (285).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: 165(Hofstade)/170-200/275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en 
inscriptie: 165(Hofstade)/170-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3744: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3744. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Luxemburger Strasse. Context nr. 564: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 19,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 6199. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de voorzijde
van de basis in reliëf: M. Kleur: wit tot gelig. Bibliografie: Van Boekel 1987, 403 Fig. 73; Lange 1994, 234 Serie89
nr. 1: met bibliografie.

Minerva staand met lans en uil

lans in de rechterhand - linkerhand op het schild - uil op de basis tegen het schild
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Serie 287: ingesnoerde cilindrische basis - Medusahoofd op de borst - kleed en mantel - 
Medusa op afgeronde aegis.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 50-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4939: Lange 1994.

Cat. nr. 4939. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: Volledig. 
Hoogte: 19,8 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: (K 52) KL 600. Verzameling: Löffler. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleur: wit. 
Bibliografie: Lange 1994, 234 Serie 87 Nr. 1, Taf. 11, 87.

Serie 288: ingesnoerde cilindrische basis - Medusahoofd op de borst - kleed en mantel - 
Medusa op vierhoekige aegis - mantelplooien rond het geplooide linkerbovenbeen gedraaid.
Externe mechanische verbanden:  stam 44 ?.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling en inscriptie: 150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4940: Gose 1972.

Cat. nr. 4940. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 878: Onbekend. Bewaringstoestand: 
Gerestaureerd. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch 
voetstuk. Bibliografie: Gose 1972, Abb. 287, 5.

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

Serie 289: kubusvormige basis - Medusahoofd op de borst - kleed en mantel - schild in een
schuine hoek tegen het been - armband om de linkerpols.
Externe mechanische verbanden:  stam 44.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
kubus.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling en inscriptie: 150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4941: Lange 1994.

Cat. nr. 4941. Site: Xanten. Vindplaats: CUT: aus Strassenkanal der Steinbauperioden. Context nr. 952: . 
Bewaringstoestand: Het hoofd, de rechterschouder en het voorste deel van het schild zijn afgebroken. Hoogte: 15,5 
cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: C 212. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 234 Serie 88 Taf. 11, 88.

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
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Serie 304: gekruiste benen - kleed gegord onder de borst - basis met ronde onderrand, vierkant
middenstuk met een hoek naar voor gedraaid en rechthoekige bovenrand.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd
onregelmatig voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4942: Lange 1994.

Cat. nr. 4942. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: hoogte zonder
hoofd: 16,7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 18100. Vondstspecificatie: Herkomst Köln is niet
uitgesloten volgens Lange 1994. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd
onregelmatig voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 233-234 Serie 85 Nr. 1 Taf. 11,85.

Minerva staand met aren pikkende vogel en apart Medusahoofd

aar in de rechterhand - linkerhand op het schild, steunend op het Medusahoofd

Serie 286: gekruiste benen - kleed gegord onder de borst - kleed met V-hals schuin naar rechts
- smalle helmkam, gesplitst aan de voorzijde en eindigend in een kleine verdikking of ornament
in de hals - ingesnoerde cilindervormige basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 3745 en 422 zijn de grootste exemplaren. Tegenover
cat. nr. 3745 vertonen cat. nrs. 3749 en 3746 een krimp van 4 % en cat. nr. 3747 een krimp van
9 %. De rechterzijkant van fragment cat. nr. 216 is 2 % groter dan cat. nr. 3747.
Externe mechanische verbanden:  stam 79.
Iconografische verbanden:  malverwantschap met serie 291 is niet aantoonbaar, hoewel de 
voorzijde van het bovenlichaam van cat. nrs. 3752 (291) en 3745 (286) even groot is en de 
halsuitsnijding vrijwel hetzelfde verloop heeft. De typische halsuitsnijding is duidelijk een 
motiefverwantschap tussen beide series.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3746 (286) uit Hofheim werd gevonden op de plaats van het 
castellum dat gedateerd wordt tussen 83/89 en 110 n.C., maar waar ook vondsten uit de latere 
vicus gevonden werden (context 527).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden
naad. Cat. nr. 3747 werd ingesneden op de zijkant van de schouders en de armen na het gladden
van de naden. De horizontale groeven op de basis werden verdiept op de zijkanten na het 
gladden van de naden. Vingers van de linkerhand gegraveerd.
Petrografie:  Cat. nr. 422 (286) behoort petrografisch tot pasta 37, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 422 (286).
Datering uit context: 83/89-110/260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3745: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3749. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur am Holzweg 2. Context nr. 472: Konstantinstrasse 5-7. 
Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 3,8 cm. Bewaarplaats: privéverzameling E. Schütz. Vondstspecificatie:  Losse 
vondst. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: 
Rüger 1980, 49 Nr. 52.

Cat. nr. 3746. Site: Hofheim. Vindplaats: Steinkastell. Context nr. 527: Opgravingen 1842. Bewaringstoestand: de
bovenkant ontbreekt en is schuin afgebroken van onder de rechterschouder tot boven de linkerhand. Hoogte: 12 cm. 
Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd
cilindrisch voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: ORL B Nr. 29 (Hofheim), 25 nr. 2 Taf. V,2a-b; Lange 1994, 233 Serie 
84 Nr. 2.

Cat. nr. 216. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: geelwit. Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 3747. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: GF 435. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met een horizontale 
groef in de boven- en onderrand. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: ingesneden op de zijkant van de
schouders en de armen na het gladden van de naden. De horizontale groeven op de basis werden,na het gladden van de
naden, verdiept op de zijkanten . Vingers van de linkerhand gegraveerd. Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987,
291 fig. 38b en 406 Fig. 75; Lange 1994, 233 Serie 84 Nr. 4.
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Cat. nr. 3745. Site: Pont-sur-Meuse. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 720: Onbekend. Bewaringstoestand: de 
onderste helft van de basis is afgebroken. Hoogte: 15,9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 76201. Verzameling: Meunier; Chenet. Vondstspecificatie: 1881. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met een horizontale groef in de
bovenrand. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Hardheid: hard . Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 194-195 Nr. 
448: Lange 1994, 233 Serie 84 Nr. 6.

Cat. nr. 422. Site: Sainte-Marie-sur-Semois Fratin. Vindplaats: Grafvelden Banel. Context nr. 171: Onbekend. 
Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Virton MG. Verzameling: Dordu. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 3748. Site: Vechten. Vindplaats: Houtense Vlakte. Context nr. 820: Gevonden bij de bouw van een 
versterking (1867-1869). Bewaringstoestand: basis met Medusa aan de voorzijde en de onderkant van het kleed aan de
keerzijde. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: VF 58. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met een
horizontale groef in de boven- en onderrand. Breed gladgestreken naad. Voetstuk met gegladde onderrrand en 
binnenzijde. Kleur: witter dan 5 YR 8/1. Oppervlak vuilwit. Hardheid: matig hard . Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Van Boekel 1987, 421 nr. 58; Lange 1994, 233 Serie 84 Nr. 5.

Minerva zittend zonder attribuut in rechterhand

linkerhand op het schild dat steunt op een globe

Serie 290: kleed en mantel - Medusahoofd op de borst, zonder omkadering - helm met 
drievoudige helmbos - kleed gegord onder de borst - zware mantelplooien vallen tussen de
benen omlaag - het schild staat licht schuin tegen het been.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3750 is 3 % kleiner dan cat. nr. 3751. Op de rugzijde 
is de overeenkomst perfect, maar aan de voorzijde is het plooienverloop gedeeltelijk herwerkt.
Vlak boven het Medusahoofd zijn de vage plooien nog origineel, maar op de bovenarmen 
werden zij herwerkt.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3750 (290) uit Keulen wordt gedateerd tussen 60/70 en 200/210
n.C., naar de chronologische begrenzing van het atelier am Rudolfplatz (context 548).
Inscriptie:  statuette cat. nr. 3751 (290) werd op de rugleuning in gravure gesigneerd door de
Keulse coroplast Lucius.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. 
Ribbelvormig ormrande ogen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 3750 (290), epigrafie 
(plaatsnaam en coroplast) 3751 (290).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170-200/210 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3750.

Cat. nr. 3751. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van
het hoofd tot onder de borst. De middelste helmbos ontbreekt. Hoogte: 9,2 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: 3618. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig ormrande ogen. 
Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de rugleuning in gravure: LVCIVS/ FECIT/ AD [GANTVNAS NOVAS].
Het verdwenen deel van de inscriptie werd gereconstrueerd naar de inscriptie op de basis van twee exemplaren 
gevonden in Worms en Köln met de voorstelling van een godin die staat tegen een peiler en met een vogel aan de 
voeten (Lange 1994, 264 Serie 17: LVCIVS/ FECIT AD/ GANTVN/ AS NOVAS). Kleur: wit. Bibliografie: Van 
Boekel 1987, 402 Fig. 72; Lange 1994, 239 Serie 102 Nr. 5 Abb.24-25 met verdere bibliografie.

Cat. nr. 3750. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. 
Inventarisnummer: 2922. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: 
wit. Bibliografie: Lange 1994, 239 Serie 102 nr. 3.

linkerhand op het schild
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Serie 291: kleed en mantel - helm met smalle helmkam, vooraan gesplitst - kleed met diepe, 
schuine halsuitsnijding naar rechts - S-vormige mantelrand over de benen, linkerbeen en knie
blijven onbedekt - schuin afdalende mantelplooien op de schoot.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 201 is het grootste exemplaar. Het is een zeer vaag 
exemplaar. De halsuitsnijding vooraan is niet meer zichtbaar. Cat. nr. 3751 is 9 % kleiner dan 
nr. 201 en is bovendien iets smaller. Cat. nr. 5120 heeft vrijwel dezelfde hoogteverhoudingen 
als cat. nr. 3751. Cat. nr. 202 is 7 % kleiner dan nr. 3752.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3752 (291) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 546). Cat. nr. 5120 uit het
noordoostelijk grafveld van Dalheim is afkomstig uit een graf uit de eerste helft van de derde 
eeuw (context 996). Mogelijk stamt het beeldje uit een late productieperiode van het Keulse 
atelier of werd de serie op een andere werkplaats hernomen.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Breed gladgestreken naad. Cat. nr. 202 met brede
gladdingsporen op de naden, waarbij de plooien van de mantel en het kleed uitgewist werden.
De details werden niet geretoucheerd.
Petrografie:  Cat. nr. 202 (291) behoort petrografisch tot pasta 23, toegeschreven aan Keulen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 202 (291) behoort tot de Keulse chemische groep (testresultaat 
UCL-LGM 202). Deze onderscheidt zich duidelijk op de diagrammen TiO2/K2O, TiO2/Al2O3
en TiO2/Fe2O3..
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette en pigment 3752 (291), 
petrografische analyse en chemische analyse 202 (291).
Datering uit context: 150-210/350 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3752.

Cat. nr. 5120. Site: Dalheim. Vindplaats: noordoostelijk grafveld 1982. Context nr. 996: Grab 30. Hoogte: 16,7 cm. 
Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: 1982-70/84 b. Bibliografie: Krier en Schwinden 1992, 67-68
Abb.10.

Cat. nr. 3753. Site: Hundheim. Vindplaats: Alter Ofen. Context nr. 530: Fundstelle in Nähe der Römerstrasse. 
Bewaringstoestand: basis, voeten en rand van het kleed ontbreken. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Bibliografie: TZ 12, 1937, 287 Abb.23 links; Lange 1994, 238 Serie 100 nr. 3.

Cat. nr. 3752. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 546: Hahnentor. 
Bewaringstoestand: basis met voeten en onderkant van het kleed gerestaureerd. Hoogte: 14,9 cm. Bewaarplaats: Köln
RGM. Inventarisnummer: 3163. Vondstspecificatie: rond 1880. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleur: wit. Grijszwarte beschildering van de vingers van de linkerhand, een dubbele lijn op de rand van de 
linkermouw, de omranding van de zetel en een kruis op de rugleuning. Bibliografie: Loeschcke 1911, 152 Nr. 6163
Taf. CVIII; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 403 Abb. 3,1: beschildering; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 76-79
fig. 14 series 13; Lange 1994, 238 Serie 100 nr. 1: met verdere bibliografie.

Cat. nr. 201. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: zwarte spikkels op het oppervlak. 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 97 nr. 103.

Cat. nr. 202. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Minerva zittend met bolrond voorwerp

vrucht in de rechterhand - linkerhand op het schild
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Serie 292: kleed en mantel - kruisvormige plooien op de borst - horizontale mantelrol op de 
schoot - hoekige helmkam - rond schild - licht gebogen mantelrand over de benen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3755 heeft dezelfde grootte als cat. nr. 3756.
Vermoedelijk behoren ook de fragmenten cat. nrs. 218, 221 en 1190 tot deze generatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 45.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3755 (292) is afkomstig van de depotvondst van Bingen
(context 342). Deze context kwam tot stand tussen 140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk 
voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw. Cat. nr. 4944 uit Bingen werd gevonden
in een graf dat werd bijgezet rond het midden van de tweede eeuw, maar dat ook oudere
voorwerpen uit de eerste eeuw bevatte (context 934).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Gegraveerde ogen met centrale pupil.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100/140-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90/100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4944: Behrens 1954.

Cat. nr. 5035. Bewaringstoestand: aan de keerzijde ontbreekt een fragment tussen de schouders . Hoogte: 14,2 cm. 
Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 08,51.

Cat. nr. 4944. Site: Bingen. Vindplaats: Grafveld Cronstrasse. Context nr. 934: Grab 42. Bewaringstoestand: Volledig.
Hoogte volgens Lange 1994: ca. 13,5 cm. Kleur: wit. Beschildering: donker ruitenpatroon op de voorzijde en de
zijkanten van de basis. Bibliografie: Behrens 1954, 32-33 Grab 42 Abb. 44; Lange 1994, 238 serie 99 Nr. 3.

Cat. nr. 3755. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
restauratie aan het schild en de rugleuning. Hoogte: 14,4 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: 3199. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: 
Behrens 1915, 99 Nr. 9 Taf. VI A7; Lange 1994, 238 Serie 99 Nr. 2.

Cat. nr. 218. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 1). 
Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 221. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5
YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Inventaris Arlon MAL: herkomst 
“Martelange”.

Cat. nr. 3756. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenzijde tot
onder de borst. Hoogte: 5,9 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 23,364. Verzameling: Schwörbel, 
Köln-Deutz. Vondstspecificatie: Herkomst Köln (?) : zie verzameling. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. 
Bibliografie: Lange 1994, 238 Serie 99 Nr. 1.

Cat. nr. 1190. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. Bibliografie: 
Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4,3.
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Serie 293: kleed en mantel - Medusahoofd op de borst in een vierkant kader van cirkels - 
horizontale mantelrol op de schoot - hoekige helmkam - rond schild - licht gebogen mantelrand
over de benen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 3759 en 3762 hebben dezelfde afmetingen, maar zijn
niet identiek. De positie en de omraming van het gorgoneion door kleine cirkels zijn niet
identiek. Cat. nr. 200 is even hoog, maar iets smaller. Het gorgoneion heeft ook bij dit 
exemplaar andere verhoudingen. De rugzijde van nr. 3659 staat nog dicht bij het origineel 
model. De mantel is over de linkerschouder geworpen, maar eindigt aan de voorzijde in een
kleine lus op dezelfde schouder. Zo blijft het Medusahoofd zichtbaar. Bij de jongere 
exemplaren ontbreekt de bovenrand van het kader van het medusahoofd. Cat. nr. 195 is 11 %
kleiner dan cat. nr. 3762. Cat. nrs. 194, 197, 199 zijn elk 13 % kleiner dan cat. nr. 3762, terwijl
de krimp van cat. nrs. 196, 198 en 3761 tegenover hetzelfde exemplaar 14 % bedraagt. Cat. nr.
3760 is 5 % groter dan cat. nr. 198. Deze exemplaren verschillen weinig in hoogte, maar 
vertonen toch afwijkingen. Opvallend is bijvoorbeeld de vermindering van de profieldikte ter 
hoogte van de borst bij cat. nrs. 195 en 198. Ook de plooienval op de rug verschilt. Bij de 
voorzijde van cat. nr. 199 wijzen de mantelplooien en de uitwerking van het medusahoofd op
een herwerking van de mal. De profieldikte ter hoogte van de borst vermindert verder, terwijl
het voetstuk onderaan lager is. De helm is achteraan meer afgerond. Het Medusahoofd bevindt
zich bij cat. nrs. 194, 195, 196, en 197 precies op dezelfde plaats, wat wijst op een rechtlijnige 
afstamming. Cat. nr. 3757 is 19 % kleiner dan nr. 3762. De mantelrand op de schoot en de 
positie van het medusahoofd komen overeen met die van cat. nr. 3757. Samengevat kan gesteld
worden dat de uitwerking van het medusahoofd minstens 5 keer verschilt. Het werd telkens 
opnieuw in dezelfde stijl aangebracht op eenzelfde basisfiguur of op de mal die werd 
afgevormd van deze figuur.
Externe mechanische verbanden:  stam 45.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3764 (293) en 3765 (293) uit Trier Altbachtal zijn afkomstig 
uit de Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de 
derde eeuw (context 877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een
vroegere periode samengebracht. Cat. nr. 3761 (293) uit Frankfurt-Heddernheim werd 
gevonden op het grafveld Feldbergstrasse dat in gebruik was in de periode tussen 90 en 150
n.C. (context 427). Cat. nr. 3763 (293) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een laag die werd
aangelegd kort voor het midden van de tweede eeuw en die voorwerpen bevatte uit de
Trajaanse en Hadriaanse periode tussen 98 en 138 n.C. (context 894). Cat. nr. 3758 (293) uit 
Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en
200/210 n.C. (context 548).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuning. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. 
Bijgesneden naad. Cat. nr. 194 met diep gegraveerde plooien met een botte spatel. De groeven
zijn daardoor breed en hebben een afgerond profiel. Ook de cirkels rond het Medusahoofd zijn
diep uitgehold. De malknobbeltjes in de groeven tonen aan dat deze retouches reeds in de mal 
aanwezig waren.
Petrografie:  Cat. nr. 194 (293) en 198 (293) behoren petrografisch tot pasta 20, toegeschreven
aan Keulen. Cat. nr. 199 (293) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
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.
Datering uit context: 90-150 en (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90/100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 194.

Cat. nr. 3761. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 427: Grab XXIII. 
Bewaringstoestand: fragment van hoofd, borst, buik en rechtershouder, met een hoogte van 6,5 cm. Fragment van 
linkerachterhoek van de zetel en het schild, met een hoogte van 8,8 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  4018 c,d. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Vage afdruk.
Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Beschildering: een kruismotief op de voorzijde van de sokkel was 
oorspronkelijk bewaard (zie Rüger 1980). Bibliografie: Rüger 1980, 49 Nr. 55 (datering); Lange 1994, 237 Serie 98
Nr. 6.

Cat. nr. 3757. Site: Heerlen. Vindplaats: Beersdal (ca.1920). Context nr. 511: Onbekend. Bewaringstoestand: het 
achterhoofd, een deel van de rug en de linkerhelft van de rugleuning ontbreken. Hoogte: 12,2 cm. Bewaarplaats: 
Heerlen TM. Inventarisnummer: 3835. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel met 
ingesneden zijleuning. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Gegladde binnenkant. Kleur: gebroken wit.
Oppervlak geelwit. Sporen van purperbruine verf in de plooien, de ogen, de rechterhand en het schild. Hardheid: zacht
(Mohs 2). Oppervlak: zacht tot licht schurend. Bibliografie: Van Boekel 1987, 423-424 nr. 59; Lange 1994, 238 Serie
98 Nr. 17.

Cat. nr. 3759. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Am Domhof/Kippe Poll (1978), haven. Context nr. 581: . 
Bewaringstoestand: 
Inventarisnummer: 78,1274. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen. Breed 
gladgestreken naad. Bijgesneden naad: ingesneden onder de mouw. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 237 Serie 98
Nr. 3.

419



Cat. nr. 3758. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: hoofd, schouders en borst. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. 
Inventarisnummer: 2912. Vondstspecificatie: 1883. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: De Beenhouwer 1991 (statuettes), 776-79 fig.
14 series 12; Lange 1994, 237 Serie 98 Nr. 1.

Cat. nr. 3760. Site: Köln-Marienburg Flottenkastell Alteburg. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 272: Onbekend. 
Bewaringstoestand: linkerzijde van de voorste helft zonder hoofd. Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: TON 3846. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Breed 
gladgestreken naad. Kleur: wit. Beschildering: bruine bollen rond het gorgonenhoofd geschikt. Bibliografie: De
Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 403 Abb. 3,4; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 72 fig. 9 links ; Lange 1994, 237 
Serie 98 Nr. 4a.

Cat. nr. 200. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: rood. Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 194. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 
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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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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Cat. nr. 3764. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: onderste helft van de figuur en de achterkant van de rechterschouder. Hoogte: 14 cm. 
Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 7416. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Bibliografie: Gose 1972, 130 Abb.388,13.

Cat. nr. 3765. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 7417. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Gose 1972, 130 Abb. 388,14.

Cat. nr. 3763. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Sonderbezirk III. Context nr. 894: Schicht 7. Bewaringstoestand: 
fragment van de rechterschouder en de rechterhoek van de zetel, met een hoogte van 9 cm. Al het overige is restauratie
op basis van cat. nr. 3763. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: F 10966. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Bijgesneden naad: ingesneden onder de mouw. Zijleuning gegraveerd. Kleur: 
wit. Bibliografie: Gose 1972, 130 Abb.287,1a: datering p.167-168.

Cat. nr. 3762. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Zwischen den jüngeren Bauten A und D. Context nr. 893: Schicht 7. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 3726. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen. Kleur: grijswit. Zwarte beschildering
aan aegis, zetel en sokkel. Bibliografie: Gose 1972, 130 Abb.287,1b; Lange 1994, 237 Serie 98 Nr. 8.

Cat. nr. 3766. Site: Xanten. Vindplaats: CUT: Gebäude A östlich der Thermen. Context nr. 859: Onbekend. 
Bewaringstoestand: hoofd, schouders en borst. Hoogte: 5,7 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: BJ 161, 1961, 386 Abb.9,15, 388; Lange 1994, 237
Serie 98 Nr. 5.

Serie 294: kleed en mantel - Medusahoofd op de borst in een vierkant kader van cirkels - 
horizontale mantelrol op de schoot - bijlvormige helmkam - rond schild met umbo - S-vormige
mantelrand over de benen - vooruitspringend voetstuk en dikke armleuningen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3768 is ongeveer 5 % kleiner dan cat. nr. 3769. Cat.
nr. 3767 is 2 % kleiner dan cat. nr. 3768, maar iets breder en beter gedetailleerd.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3769 (294) uit Wederath werd gevonden in een graf dat werd 
bijgezet in het laatste decennium van de eerste eeuw, maar dat ook oudere voorwerpen bevatte 
(context 836). Cat. nr. 3768 (294) uit Wederath werd gevonden in een graf waarvan de
bijzetting omwille van de lichte sleet van een munt van Domitianus gedateerd wordt in de
periode tussen 95 en 105 n.C. (context 835). Het graf bevatte ook oudere voorwerpen in
ijzertijdtraditie. Cat. nr. 3767 (294) uit Wederath werd gevonden in een graf waarvan de
bijzetting op basis van fibulae en munten kan gedateerd worden in de periode tussen 120 en 125
n.C., maar dat ook voorwerpen bevatte vanaf het laatste kwart van de eerste eeuw (context 
834).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuning. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier-Süd: statuette 5036 (294).
Datering uit context: 80/90-100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3767: Cordie-Hackenberg en Haffner 1997.

Cat. nr. 5036. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 799: Horst-Wessel-Ufer (1933). 
Bewaringstoestand: middendeel en rechterzijkant. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 33,468. Kleur: wit. 
Bibliografie: TZ 9,1934, 165 nr. 33,468 (Loeschcke); Schauerte 1985, 83 en Anm. 318: het fragment stemt volgens 
Schauerte volledig overeen met de exemplaren uit Wederath. De vroege datering zou een productie in Trier uitsluiten;
Lange 1994, 237 Serie 98 Nr. 8a.

Cat. nr. 3767. Site: Wederath. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 834: Grab 2255. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Trier RLM. Inventarisnummer: 83,122/2255 l. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Gladde zetel met ingesneden zijleuning. Gladdingssporen op de naad. Kleur: wit. Oppervlak 
vlekkig wit tot grijsblauw. Bibliografie: Cordie-Hackenberg 1989, 327-340; Cordie-Hackenberg en Haffner 1997,
94-95 Taf. 621,l en Taf. 702,4.

Cat. nr. 3768. Site: Wederath. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 835: Grab 1187. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd. Hoogte: 10,9 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit tot gelig. Bibliografie: 
Haffner 1978, 59 Grab 1187,g, Taf. 300,18 (tekening), Taf. 329,6 (foto): Lange 1994, 237 Serie 98 Nr. 9.

Cat. nr. 3769. Site: Wederath. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 836: Grab 1162. Bewaringstoestand: voorzijde van de
benen. Hoogte: 5,8 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Haffner 
1978, 51 Grab 1162,b, Taf. 290,16 (tekening: vervolledigd naar Trier RL inv.3717 uit grafveld Trier Maar), Taf. 329,7
(foto); Lange 1994, 237 Serie 98 Nr. 10.

Minerva zittend met patera

patera in de rechterhand - linkerhand op het schild
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Serie 295: kleed en mantel - geen Medusahoofd op de borst - S-vormige mantelrand over de 
benen, linkerbeen en knie blijven onbedekt .
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3770: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3770. Site: Arentsburg. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 279: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Dikwandig ter hoogte van de hals. Onderste rand van de basis geglad. Kleur: licht grijs en grijs. Oppervlak zeer 
licht bruin. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Bibliografie: Van Boekel 1987, 425 nr. 60.

Serie 296: kleed en mantel - hoge mutsvormige helm en helmkam - mantel laat het 
rechteronderbeen onbedekt - ronde rugleuning tot onder de schouders.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3771 (296) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3771: Rüger 1980.

Cat. nr. 3771. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Hoogte: 16,8 cm. 
Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Inventarisnummer: 5414. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de voorzijde van de sokkel een gravuur post cocturam (modern ?) 
MINE(RV)A/ XX. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 50 nr. 56b.

Minerva zittend met patera, het schild rustend op een globe

patera in de rechterhand - linkerhand op het schild

Serie 297: kleed en mantel - mantelplooien tussen de benen - lusvormige mantelplooi, vooraan
op de linkerschouder - Medusahoofd op de borst, zonder raamwerk.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. .
Productieregio:  Oost-Gallië (iconografie).
Bibliografie foto: cat. nr. 3772: Behrens 1912.

Cat. nr. 3772. Site: Mainz. Vindplaats: Legionslager, Spital. Context nr. 628: Spital. Bewaringstoestand: het hoofd en
een fragment van de schoot ontbreken. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Behrens 1912, 107 Taf. 7 Abb.4,4 (G. Behrens); Lange 1994, 239 
Serie 103 Nr. 1.

Minerva zittend met aar in de rechterhand

aar in de rechterhand - linkerhand op het schild
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Serie 989: kleed en mantel - verticale plooien benadrukken het linkerbeen - afgeronde 
rugleuning tot halfweg de rug - geen Medusahoofd op de borst.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3777 (989) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C..
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Basis met bijgesneden
binnenrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3777: Rüger 1980.

Cat. nr. 3777. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Baugelände der Nordweststadt. Context nr. 477: Losse 
vondst. Bewaringstoestand: onderste deel van de rugleuning en de achterste helft van het schild ontbreken. Hoogte: 17
cm. Bewaarplaats: privéverzameling. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Vage 
afdruk. Basis met bijgesneden binnenrand. Kleur: wit. Lineaire beschildering van de omranding van de ogen, de
wenkbrauwen, de helm en een ruitmotief op de voorzijde van de sokkel. Bibliografie: Rüger 1980, 49 Nr. 54.

Serie 298: kleed en mantel - verticaal plooienpakket tussen de benen  - kapsel met twee losse
vlechten in de hals - Medusahoofd op de borst - zetel met rechte rugleuning tot halfweg de rug .
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3775 is het grootste exemplaar. De figuur van cat. nr.
3773 is 20 % kleiner dan cat. nr. 3775 en 10 % kleiner dan cat. nr. 222. Ter compensatie werd 
het voetstuk verhoogd. Cat. nr. 3774 is 5 % kleiner dan cat. nr. 222.
Externe mechanische verbanden:  stam 46.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3773 (298) en 3774 (298) uit Frankfurt-Heddernheim werden 
gedateerd aan de hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 
422). Cat. nr. 3775 (298) uit Zugmantel-Kastell wordt gedateerd naar de bezettingsperiode van
de site tussen 90 en 260 n.C. (context 867).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met horizontaal ingesneden
zijleuning. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3773: Rüger 1980.

Cat. nr. 3773. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Zetel met horizontaal ingesneden zijleuning. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 50 nr. 
56a; Van Boekel 1989 (Scheveningseweg), 29 fig. 36.

Cat. nr. 3774. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
hoofd. Hoogte: 5 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 14125. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 50 nr. 61.

Cat. nr. 222. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Majeroux, sector B. Context nr. 160: Perceel A 530 u, verstoorde context 
ten noorden van kuil 44 (1980). Bewaringstoestand: hoofd met visierhelm. Verweerd oppervlak. Hoogte: 4,7 cm. 
Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken
naad. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Clausse 
1980, 91-92.

Cat. nr. 3775. Site: Zugmantel-Kastell. Vindplaats: onbekend. Context nr. 867: Onbekend. Bewaringstoestand: vrijwel
volledig. Een klein fragment ter hoogte van het linkeronderbeen ontbreekt. Hoogte: 20 cm. Inventarisnummer: Z 
1001. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vage afdruk. Bibliografie: ORL B Nr. 8 
(Zugmantel), 176, Nr. 3 Taf. XX ,31: De foto is vaag, maar volgens de beschrijving is de rechtervoorpoot van de zetel
is ruw met streepjes en punten versierd. Op de borst een Aegis met gevleugeld Mesusahoofd.

Serie 299: kleed en mantel - doorhangende mantelplooien tussen de benen - lusvormige
mantelplooi, vooraan op de linkerschouder - geen Medusahoofd op de borst - druppelvormige 
plooien rond de borsten - linkerzijleuning vooraan gegraveerd met één lange verticale en vele 
korte horizontale groeven.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Schild met omlopende groef. Cat. nr. 383 met diepe gravering van de plooienval. De
malknobbeljtes in de groeven tonen aan dat het detail reeds in de mal aanwezig was.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 383.

Cat. nr. 383. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 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” .
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Serie 300: kleed en mantel - verticale plooien benadrukken het linkerbeen - horizontaal 
doorhangende plooien op de borst - geen Medusahoofd op de borst - zware mantelrol op de 
schoot - vage afgeronde rugleuning tot onder de schouderbladen.
Externe mechanische verbanden:  stam 47.
Iconografische verbanden:  de mantelplooien zijn verwant aan Minerva nr. 3772.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3776 (300) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 3776 (300).
Datering uit context: 75/79-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3776: Rüger 1980.

Cat. nr. 3776. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Gipsrestauratie aan de linkeram en de rechterleuning. Hoogte: 16,9 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 
Inventarisnummer: X 2925. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vage afdruk. Breed
gladgestreken naad. Kleur: oranje (Munsell 2,5 YR 6/6). Witte engobe. Beschildering (?): volgens Rüger 1980 bruine
verfsporen in de plooien van de mantel. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Rüger 
1980, 49 Nr. 53.

Serie 301: kleed en mantel - verticale plooien benadrukken het linkerbeen - horizontaal 
doorhangende plooien op de borst - Medusahoofd op de borst - zware mantelrol op de schoot -
afgeronde rugleuning tot halfweg de rug, met bovenaan een boogvormige figuur gevuld met 
een X-motief.
Externe mechanische verbanden:  stam 47.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gestempeld parelmotief rond de 
Medusa, op de mouw en in het boogvormig veld op de rugleuning. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 155/170-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3778: Demarolle en Coudrot 1993.

Cat. nr. 3778. Site: Rouhling. Vindplaats: Heidenhäuser, Villa. Context nr. 751: Kelder met kleine nis. 
Bewaringstoestand: de bovenzijde van de helmkam is afgebroken en een klein fragment uit de linkerzijleuning werd 
met gips gerestaureerd. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: 4107(59). Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Parelvormige versiering, gestempeld rond de medusa op de mouw en in het 
boogvormig veld. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Rode kleursporen op het oppervlak: beschildering of engobe. 
Hardheid: hard. Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 76-78 nr. 10 Fig. 10,a-c.

Minerva zittend met aren pikkende vogel

aar in de rechterhand - linkerhand op het schild

Serie 303: kleed en mantel - mantelrand schuin en licht gebogen over de benen - lusvormige
halsuitsnijding schuin naar rechts - zware horizontale mantelplooien op de schoot - geen 
Medusahoofd .
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3754 (303) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3754: Gose 1972.

Cat. nr. 3754. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: het hoofd, de basis, het onderste deel van de rugleuning en de rechtervoet ontbreken. 
Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 
1972, Abb.388,11; Lange 1994, 238 Serie 101 nr. 4.

Minerva met omhooggeplooide rechterarm in een aedicula

rechterhand aan de schouder - linkerhand op het schild
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Serie 302: naar rechts opwaaiend kleed met apoptygma  - aedicula met driehoekig fronton - 
architraaf en pilasters versierd - kapitelen met lusvormige bladversiering.
Iconografische verbanden:  de aedicula heeft een driehoekig fronton, een versierde architraaf 
en/of versierde pilasters en kapitelen met lusvormige bladversiering (motief 66). Dit motief 
verbindt de serie iconografisch met de Venusfiguren van stam 22, maar er is geen 
malverwantschap.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3780 (302) en 3781 (302) uit Bourbon-Lancy werden 
gevonden in het atelier Le Breuil dat gedateerd wordt tussen 50 en 200 n.C. (context 357).
Productietechniek:  kleimal voor de voorzijde van Minerva met geïntegreerde vierhoekige basis
en zonder helmkam. Apart gevormde aedicula.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Bourbon-Lancy Le Breuil: maldelen 3780 (302) en 
3781 (302).
Datering uit context: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 50-120/200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3779: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3780. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: fragment van het maldeel van de voorzijde: borst, buik en linkerarm. Inventarisnummer: 86.787. 
Productietechniek: kleimal voor de voorzijde van Minerva. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 46, 95 fig. 28,11:
tekening van de afdruk.

Cat. nr. 3781. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: 
Productietechniek: kleimal voor de voorzijde van Minerva met geïntegreerde vierhoekige basis. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 46, 95 fig. 28,10: tekening van de afdruk.

Cat. nr. 3779. Site: Worms. Vindplaats: Grafveld Maria Münster. Context nr. 854: Gevonden in de buurt van een 
crematiegraf. Bewaringstoestand: de rechterbovenhoek van de aedicula ontbreekt. Hoogte: 19,8 cm. Bewaarplaats: 
Worms MSW. Inventarisnummer: R 187. Productietechniek: Apart gevormde aedicula. Apart gevormde voorzijde van
Minerva met geïntegreerde vierhoekige basis en zonder helmkam. Bibliografie: Schaafhausen 1890, 138; Van Boekel
1987, 414 Fig. 81: foto’s van voor- en keerzijde; Von Gonzenbach 1986, 80-81, Worms nr. 1 Taf. 77,3 en Taf. 58: 
foto’s van de voorzijde.

Parca

Parca staand met patera, spinrokken en verhuld hoofd

patera in de rechterhand - spinrokken in de linkerhand

Serie 480: boogvormige mantelplooien rond de linkerhand en het linkerbeen - kleed met korte
boogvormige plooien ter hoogte van de borsten met een raakpunt tussen de borsten (motief 58)
en druppelvormige plooien op de buik - de mantel hangt verticaal vanaf de linkerschouder.
Externe mechanische verbanden:  stam 76.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75/79-170 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling en inscriptie: 165(Hofstade)-170(Hofstade) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4104: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4104. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Aachener Strasse. Context nr. 566: onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte naar Lange 1994: 21,9 cm. Hoogte naar Schauerte 1985: 18,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. 
Inventarisnummer: 5538. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 306 Nr.
819 Taf. 98, 4-6; Lange 1994, 247 Serie 128 Nr. 1, Abb. 56.

Serie 481: boogvormige mantelplooien rond de linkerhand en het linkerbeen  - dubbele
mantelrand, schuin over de borst en schuin over de buik.
Externe mechanische verbanden:  stam 76.
Inscriptie:  statuette nr. 4105 (481) draagt op de voorzijde van de basis een reliëfletter M.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Keulen of Trier: epigrafie (coroplast) 4105 (481).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75/79-170(Hofstade) n.C. Datering gecorrigeerd
met inscriptie: 165(Hofstade)-170(Hofstade) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling
en inscriptie: 165(Hofstade)-170(Hofstade) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4105: Lange 1994.

Cat. nr. 4105. Site: Krefeld Gellep. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 589: Grab 3601 (1972). Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 20,1 cm. Bewaarplaats: Krefeld MBL. Inventarisnummer: 3601/1. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de
voorzijde van de basis in reliëf: M. Kleur: wit. Bibliografie: Pirling 1976, 108 Abb.4; Schauerte 1985, 305 Nr. 818;
Van Boekel 1987, 579 Fig. 112; Lange 1994, 247 Serie 129 Nr. 1.
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Parca zittend met spinrokken en spinklos

spinrokken in de linkerhand - spinklos in de rechterhand

Serie 482: kleed met V-vormige plooien op de borst en gebogen plooien onder elkaar op de
benen - hoog halfrond haarstuk met drie sierknoppen op de rand (motief 63) en een dot in de
nek - ronde rugleuning die de schouders onbedekt laat.
Externe mechanische verbanden:  stam 77.
Iconografische verbanden:  er bestaat een sterke motiefverwantschap met de bovenste helft van
de rugleuning van serie 404. Cat. nr. 4123 (482) is 4 % kleiner dan cat. nr. 3938 (404). Zowel 
de positie van de rugleuning als de oriëntatie en de positie van de kleedplooien zijn gelijk, maar
de onderste helft van cat. nr. 4123 (482) is breder. Aan de voorzijde zijn de contouren van de 
figuur en de horizontale kleedzoom op de benen gelijkend, maar het hoofd verschilt en de zetel
is breder ter hoogte van de benen. Malverwantschap is niet bewezen.
Inscriptie:  cat. nr. 4123 (482) werd op de bovenste helft van de rugleuning in gravure
gesigneerd door de coroplast LAS.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: epigrafie (coroplast) 4123 (482).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: (?)/150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4123: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4123. Site: Gerolstein. Vindplaats: Heiligdom Judenkirchhof. Context nr. 496: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,1 cm. Bewaarplaats: Gerolstein MVS. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de bovenste helft van de rugleuning in gravure LASF,
horizontaal onderlijnd. Kleur: wit. Bibliografie: Krüger 1930, Taf. 24 Fig. 1a-b, 3a en 4c; Schauerte 1985, 237 Nr. 502
Taf. 56,1-3.

Parca zittend met boekrol

geopende boekrol op de schoot

Serie 483: kleed met gebogen plooien onder elkaar op de benen - hoog halfrond haarstuk met 
drie sierknoppen op de rand (motief 63) en een dot in de nek.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4935 is 10 % kleiner dan cat. nr. 4124.
Externe mechanische verbanden:  stam 77.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4124 (483) en 4125 (483) uit Dhronecken Hochwald werden
gevonden in een laag die tot stand kwam na de gedeeltelijke of gehele vernieling van het 
heiligdom in de periode tussen 364 en 378 n.C. (context 398).
Inscriptie:  cat. nr. 4935 (483) werd op de bovenste helft van de rugleuning in gravure
gesigneerd door de coroplast LAS. Op de boekrol, in de leesrichting vanuit het standpunt van 
de godin en in gravure leest men de letters FAT (zie Merten 1998, 120, 127: mogelijk als 
FAT[VM] te vervolledigen).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Geglad 
oppervlak.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 4124 (483) en 4125 (483); Treveri: 
epigrafie (corplast) 4935 (483).
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: (?)/150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4935: Merten 1998.

Cat. nr. 4124. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: een groot deel van het gelaat, buik, borst, linkerschouder en -bovenarm en de linkerzijkant 
ontbreken. Hoogte: 18,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,843a. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: rood. Oppervlak wit. Witte engobe. Bibliografie: Hettner 
1901, 67 Nr. 138a Taf. 12,36; Krüger 1930, 250 Taf. 24,3b; Schauerte 1985, 237 Nr. 503; Merten 1998, 124 Abb.2
boven.

Cat. nr. 4125. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: hoofd. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,843b. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleur: rood. Oppervlak met wittte engobe. Bibliografie: Hettner 1901, 67 Nr. 138b Taf. 12,37;
Krüger 1930, Taf. 24,3c.

Cat. nr. 4935. Site: Trier CAT. Vindplaats: Domfreihof. Context nr. 932: Planquadrat P21, Befund NW 697 A (1994). 
Bewaringstoestand: het hoofd ontbreekt. Hoogte: 13,3 cm. Breedte: 4,8 cm. Bewaarplaats: Trier BDD. 
Inventarisnummer: 94/195.1. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Geglad oppervlak. Inscriptie: op de bovenste helft van de rugleuning in gravure LASF, horizontaal onderlijnd. Op de
boekrol, in de leesrichting vanuit het standpunt van de godin en in gravure FAT (zie Merten 1998, 120, 127: mogelijk
als FAT[VM] te vervolledigen). Kleur: helder roodoranje met wittere en rodere slierten. Oppervlak zoals de kern.
Geen engobe. Oppervlak: glad. Bibliografie: Merten 1998, 120-122 Abb.1, 124 Abb.2 onder, 125 Abb.3 
reconstructietekening.

Venus

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

Serie 1: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien op
de linkerpols - onderbenen gescheiden - worstvormige haarrol met fijne verticale groefjes 
boven het voorhoofd - kleed met vooraan lange parallelle, verticale lusvormige plooien in
elkaar - de linkerduim ligt op de dij, met in het verlengde een kleine plooi - de binnenste
haarlokken op de rug buigen af naar het midden.
Externe mechanische verbanden:  stam 1.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3011 (1) uit Windisch/Brugg werd gevonden op het grafveld 
Aarauerstrasse in een graf uit de Tiberische tot vroeg-Flavische tijd (context 841).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig 
plaatvormig voetstuk. Onderbenen gescheiden.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14-80 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 60-65 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3011: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3011. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Grafveld Aarauerstrasse. Context nr. 841: Grab 158 (1937). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Brugg VM. Inventarisnummer: 37.913. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk.
Onderbenen gescheiden. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 47 Vindonissa nr. 1, Taf. 36,1 en Taf. 62,1..

Serie 2: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien op
de linkerpols - onderbenen gescheiden - worstvormige haarrol met fijne verticale groefjes 
boven het voorhoofd - kleed met vooraan lange parallelle, verticale lusvormige plooien in
elkaar en onderaan twee schuine groeven - de linkerduim ligt op de dij, met in het verlengde
een kleine plooi- de binnenste haarlokken op de rug buigen af naar het midden.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 5072 is 8 % kleiner dan cat. nr. 3009. Daarenboven is
het beeldje in verhouding ook veel smaller. Een verklaring is dat het kunstmatig werd verlengd
om het hoogteverlies te compenseren.
Externe mechanische verbanden:  stam 1.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 5072 (2) uit Oberwinterthur werd gevonden in een 
keramiekdepot dat rond 70/75 n.C. door brand werd vernield (context 698). Cat. nr. 3009 (2) uit
Karden werd gevonden in een graf waarvan de aanleg uitsluitend door munten gedateerd wordt
in de periode 14/37 n.C of later (context 534). Uit de evolutie van de serie blijkt dat het 
exemplaar uit Karden jonger is dan dat van Oberwinterthur, waardoor het exemplaar van 
Karden theoretisch kort voor 60 n.C. gedateerd kan worden.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Onderbenen gescheiden. Cat. nr. 
3009 met ribbelvormig omrande ogen. Apart gevormd halfbolvormig voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50/60-65/75 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 60-70/75
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3009: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3009. Site: Karden. Vindplaats: Brandgräberfeld. Context nr. 534: Grab (1888). Bewaringstoestand: bewaard
zonder de voeten en het voetstuk. Hoogte: 15,5 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: CS z4. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Onderbenen gescheiden. Ribbelvormig omrande ogen. 
Kleur: wit. Bibliografie: Schaafhausen 1890; Von Gonzenbach 1986, 67 Karden nr. 2, Taf 35,2 en Taf. 62,2.

Cat. nr. 5072. Site: Oberwinterthur. Vindplaats: Unteres Bühl. Context nr. 698: Feld 121/11-63, Schicht 533: Haus 12
(Geschirrladen (1982)). Bewaringstoestand: bewaard zonder het rechteronderbeen, de linkerhaarlok, de voorzijde van
de rechterelleboog en een deel van het linkerdijbeen, de achterzijde van het hoofd en de linkerbovenarm. Sporen van 
verbranding. Hoogte: 16,4 cm. Bewaarplaats: Zürich SL. Vondstspecificatie: FK 7229. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd halfbolvormig voetstuk. Kleur: wit. Oppervlak door secundaire
verbranding rood tot grijs. Bibliografie: Raselli-Nydegger 1998, 99 TK 16 Taf. 31, 16.
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Serie 3: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien op
de linkerpols - onderbenen gescheiden - worstvormige gelede haarrol met horizontale groefjes -
kleed met vooraan lange parallelle, verticale lusvormige plooien in elkaar - de linkerduim ligt
op de dij, met in het verlengde een kleine plooi - op de rug rechtlijnige verticale lokken.
Externe mechanische verbanden:  stam 1.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3012 (3) uit Windisch/Brugg werd gevonden op het grafveld 
van de Aarauerstrasse uit de Tiberische tot vroeg-Flavische tijd (context 842). Cat. nr. 3013 (3)
uit Lenzburg werd gevonden in een graf dat werd aangelegd op het einde van de eerste eeuw 
(context 599).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd laag bolvormig
voetstuk. Cat. nr. 3012 met ribbelvormig omrande ogen en centrale pupil. Onderbenen 
gescheiden.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 41-80/98 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 60-65 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3012: Von Gonzenbach 1986.

Cat. 
basis, 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd laag bolvormig voetstuk. Onderbenen 
gescheiden. Onderzijde van het kleed bijgewerkt na de montage op het voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Von 
Gonzenbach 1986, 30 Lenzburg nr. 3 Taf. 40,2.

Cat. nr. 3012. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Grafveld Aarauerstrasse. Context nr. 842: Onbekend. 
Bewaringstoestand: de rechterarm en een fragment van het voetstuk ontbreken. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: 
Brugg VM. Inventarisnummer: 37.914. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd laag
bolvormig voetstuk. Onderbenen gescheiden. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Kleur: wit. 
Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 47 Vindonissa nr. 2 Taf. 62,4.

Serie 4: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien op
de linkerpols - onderbenen gescheiden - worstvormige gelede haarrol met horizontale groefjes
- kleed met vooraan lange parallelle, verticale plooien - sterk uitstekende dot in de hals - de 
linkerduim ligt op de dij.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3235 is het grootste exemplaar. Dit exemplaar is zeer
scherp. De ogen zijn duidelijk ribbelvormig omrand. De lengte van de dot is niet gekend. Cat. 
nr. 5068 heeft dezelfde afmetingen, maar het kapsel is iets meer afgerond. Cat. nr. 3016 
vertoont een krimp van 6 %. De rechterarm staat iets dichter bij de romp, het bovenlichaam is
iets korter en de kapselrand boven het voorhoofd is rechter.
Externe mechanische verbanden:  stam 1.
Iconografische verbanden:  de hoogte van cat. nr. 3235 (4) vertoont een krimp van amper 1 %
tegenover cat. nr. 3205 (10). Een malverwantschap is echter onzeker.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3235 (4) en 5068 (4) uit Oberwinterthur werden gevonden in
een keramiekdepot dat rond 70/75 n.C. door brand werd vernield (context 698). Cat. nr. 3016 
(4) uit Bern-Engehalbinsel werd gevonden op het grafveld Rossfeld, gedateerd van de
regeringsperiode van Nero (54-68) tot het midden van de tweede eeuw (context 334).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Ribbelvormig omrande ogen bij nr. 3235. Pupillen gegraveerd bij nr. 5068. Onderbenen 
gescheiden.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 60-70/75 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 60-75 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 5068: Raselli-Nydegger 1998.

Cat. nr. 3016. Site: Bern-Engehalbinsel. Vindplaats: Grafveld Rossfeld. Context nr. 334: Grab140. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Bern BHM. Inventarisnummer: 26 294. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Onderbenen 
gescheiden. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 26 Bern-Engehalbinsel Nr. 1 Taf. 60,4.

Cat. nr. 3235. Site: Oberwinterthur. Vindplaats: Unteres Bühl. Context nr. 698: Feld 121/11-63, Schicht 533: Haus 12
(Geschirrladen (1982)). Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot boven de knieën. Hoogte: 11,2 cm. 
Bewaarplaats: Zürich SL. Inventarisnummer: 67229. Vondstspecificatie: FK 7229. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1996, 60 
Oberwinterthur nr. 21 Taf. 126,1; Raselli-Nydegger 1998, 99 TK 17 Taf. 31,17.

Cat. nr. 5068. Site: Oberwinterthur. Vindplaats: Unteres Bühl. Context nr. 698: Feld 121/11-63, Schicht 533: Haus 12
(Geschirrladen (1982)). Bewaringstoestand: Bewaard van het hoofd tot de knieën. De voorzijde van de rechterarm en
-hand ontbreekt. Hoogte: 11,8 cm. Bewaarplaats: Zürich SL. Vondstspecificatie: FK 7229. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Pupillen gegraveerd. Kleur: wit. Resten van rode beschildering in het haar volgens 
Raselli-Nydegger 1998. Bibliografie: Raselli-Nydegger 1998, 100 TK 23 Taf. 31, 23, Farbtafel B, 23.
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Serie 5: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien op
de linkerpols - onderbenen gescheiden - worstvormige gelede haarrol met horizontale groefjes -
kleed met vooraan lange parallelle, verticale plooien - de linkerduim ligt niet op de dij - op de
rug rechtlijnige verticale lokken - korte rechterarm - de linkerlokken zijn op de schouder 
gedraaid, de rechterlokken zijn rechtlijnig en volgen de bovenarm.
Externe mechanische verbanden:  stam 21.
Iconografische verbanden:  cat. nr. 3010 (5) is ongeveer 6 % groter dan cat. nr. 3239 (12), maar
de interne verhoudingen en de contouren van de rechterzijkant verschillen. Nr. 3010 heeft 
minder brede heupen, de borsten komen hoger en de rechterarm is korter. De verhoudingen en
contouren van de linkerzijkant komen wel goed overeen: de schouderlijn, de arm, het kleed en
de positie van plooien op de pols en de linkerhand. Het is daarom niet uitgesloten dat beide
series een gemeenschappelijk archetype hebben.
Cat. nr. 3130 (8) vertoont een krimp van 5 % tegenover cat. nr. 3010 (5). Zowel de contouren 
als de interne verhoudingen verschillen licht: de onderbuik werd iets verlaagd en de rechterarm
is puntiger en meer omhooggeduwd. Malverwantschap is niet bewezen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3010 (5) uit Karden werd gevonden in een graf dat door munten
gedateerd wordt in de periode 14/37 n.C. of later (context 534).
Productietechniek:  venus uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Cat. nr. 3010 met apart gevormd aedicula. Montage van de figuur in de aedicula met
kleiproppen op het zitvlak en de rug. Groot rond luchtgat in de linkerbil, vlak achter de
linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14/37-(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 14/37-90 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 60-90 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3010: BJ 89, 1890.

Cat. nr. 3010. Site: Karden. Vindplaats: Brandgräberfeld. Context nr. 534: Grab (1888). Bewaringstoestand: figuur 
van Venus bewaard van de knieën tot aan de rechterhand. Een foto is bewaard van de volledig statuette, gemonteerd in
een aedicula. Hoogte: 12,3 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: CS z1. Productietechniek: Apart 
gevormde aedicula. Venus uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Venus 
gemonteerd in de aedicula met kleiproppen op het zitvlak en de rug. Groot rond luchtgat in de linkerbil, vlak achter de
linkerpols
. Bibliografie: Schaafhausen 1890: foto die het beeld toont voor de recente beschadiging; Von Gonzenbach 1986, 67
Karden nr. 3, Taf 35,1 en 4.

Serie 6: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien op
de linkerpols - onderbenen gescheiden - haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan 
lange parallelle, verticale lusvormige plooien in elkaar - de linkerduim ligt op de dij, met in het
verlengde een kleine plooi - de uiteinden van de losse haarlokken staan open.
Interne mechanische verbanden:  de plooien van cat. nr. 3019 zijn vooraan licht gebogen, 
terwijl die van cat. nr. 3020 rechtlijniger verlopen. Volgens de maten die in de literatuur 
opgegeven worden, bedraagt de krimp van cat. nr. 3018 liefst 23 % tegenover cat. nr. 3019. Een
controle van de maten van cat. nr. 3018 is daarom noodzakelijk.
Externe mechanische verbanden:  stam 1.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3236 (6) uit Oberwinterthur werd gevonden in een 
keramiekdepot dat rond 70/75 n.C. door brand werd vernield (context 698). Deze context biedt
de meest nauwkeurige datering voor de serie. Zij is niet strijdig met de datering van de overige
contexten. Cat. nr. 3278 (6) uit Alise-Sainte-Reine werd gevonden in een vergraving op het 
tempelplein waarvan de vulling dateert uit de eerste eeuw (context nr. 258). Cat. nr. 3019 (6) uit
Bern-Engehalbinsel werd gevonden op het grafveld Rossfeld, gedateerd van de 
regeringsperiode van Nero (54-68) tot het midden van de tweede eeuw (context 335). Cat. nr. 
3020 (6) uit Toulon-sur-Allier kan na 69 n.C. worden gedateerd, naar de aanvang van de 
plaatselijke terracotta-industrie (context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Onderbenen gescheiden. Centraal 
gegraveerde pupil bij nr. 3020. Cat. nr. 3020 was gemonteerd in een apart gevormd aedicula.
Montage van de figuur in de aedicula met kleiproppen in de nek en op het zitvlak.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
3020 (6).
Datering uit context: 60-70/75 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 65-70/75 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3018: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3278. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Area du temple, entre portique nord et façade nord (047-16). 
Context nr. 258: Carrière. Bewaringstoestand: hoofd, hals en rechterhand. Hoogte: 3,5 cm. Bewaarplaats: 
Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 360. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: wit. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 77 nr. 32 Pl. 5.

Cat. nr. 3017. Site: Augst. Vindplaats: Insula 43, Venusstrasse Ost. Context nr. 282: Nordportikus: Zerstörungsschicht
mit Tiberiusmünze. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot aan de knieën. Hoogte: 11,3 cm. Bewaarplaats: 
Augst RM. Inventarisnummer: 68.2678. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. 
Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 19 Augst nr. 2 Taf. 64,1.
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Cat. nr. 3019. Site: Bern-Engehalbinsel. Vindplaats: Grafveld Rossfeld. Context nr. 335: Grab 19. Bewaringstoestand: 
het voetstuk, de voeten en de onderrand van het kleed ontbreken. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Bern BHM. 
Inventarisnummer: 25 921. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Onderbenen gescheiden. Kleur: 
wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 26 Bern-Engehalbinsel Nr. 2 Taf. 64,4.

Cat. nr. 3236. Site: Oberwinterthur. Vindplaats: Unteres Bühl. Context nr. 698: Feld 121/11-63, Schicht 533: Haus 12
(Geschirrladen (1982)). Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 3,2 cm. Bewaarplaats: Zürich SL. Inventarisnummer: 
67231. Vondstspecificatie: FK 7231. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Aan de
mondhoeken resten van rode beschildering volgens Raselli-Nydegger 1998. Bibliografie: Von Gonzenbach 1996, 60
Oberwinterthur nr. 23 Taf. 126,3; Raselli-Nydegger 1998, 99 TK 14 Taf. 30,14.

Cat. nr. 3022. Site: Pagny-la-Ville. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 705: Onbekend. Bewaringstoestand: keerzijde
van het hoofd tot aan de knieën. Slechts een klein fragment van het kleed is bewaard. Hoogte: 11,7 cm. Breedte: 5,8 
cm. Bewaarplaats: Dijon MA. Inventarisnummer: 911-106.2. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 24 nr. 55: de keerzijde is afgebeeld 
onder het nummer 54, de voorzijde is niet afgebeeld..

Cat. nr. 3021. Site: Rottweil. Vindplaats: Hochmauren. Context nr. 748: vondst (1834). Bewaringstoestand: bovenste
deel tot aan de knieën. Hoogte: 12 cm. Bewaarplaats: Rottweil SR. Inventarisnummer: 2163. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 74 Rottweil Nr. 1 Taf. 64,3.

Cat. nr. 3020. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: venus bewaard van het hoofd tot boven de voeten. Uit de breukvlakken op de keerzijde, kan 
worden afgeleid dat de figuur oorspronkelijk was gemonteerd in een aedicula. Hoogte: 15 cm. Breedte: 5,6 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 7274. Verzameling: Charvet. Productietechniek: 
venus uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Onderbenen gescheiden. Centraal gegraveerde pupil. Aedicula 
onbekend. In de nek en op het zitvlak bevinden zich de breukvlakken die de verbinding vormden met de aedicula. 
Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 95-96 nr. 9.

Cat. nr. 3018. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 847: Onbekend. Bewaringstoestand: 
voorzijde bewaard van het hoofd tot onder de borst, de keerzijde van het hoofd tot aan de knieën. Hoogte: 8,8 cm. 
Bewaarplaats: Brugg VM. Inventarisnummer: 40.1. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: 
wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 47 Vindonissa nr. 4 Taf. 64,2.

Serie 8: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien op
de linkerpols - gesloten onderbenen - worstvormige gelede haarrol - de losse lokken op de rug 
zijn gesplitst - kleed met vooraan lange parallelle verticale plooien met lusvormig uiteinde, 
achteraan parallelle verticale plooien - linkerduim op de dij.
Interne mechanische verbanden:  het grootste exemplaar is cat. nr. 3130. Cat. nr. 3129 is 10 %
kleiner en blijft ondanks dit hoogteverlies vrijwel identiek aan nr. 3130. De andere exemplaren
vertonen wel verschillen. Cat. nr. 3237 heeft dezelfde hoogtematen als nr. 3130, maar 
kunstmatige verlenging werd nagestreefd door insnoering van de lende aan de rechterkant en
versmalling van het kleed aan de linkerzijde. De rechterarm is abnormaal klein. De 
hoogtematen van cat. nrs. 3304 en 3238 vertonen een krimp van 3 % tegenover nr. 3130. De
rechterarm is iets lager geplooid en het kapsel werd aangedikt. Een verdere versmalling is
zichtbaar aan de rechterlende, de linkerarm, het neervallend kleed en de benen. Al deze
correcties om het hoogteverlies te compenseren, werden toegepast zonder dat iconografisch 
wijzigingen werden aangebracht. Het valt niet uit te sluiten dat de exemplaren van deze serie uit
verschillende ateliers stammen.
Externe mechanische verbanden:  stam 2.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3130 (8) werd gevonden op het grafveld van de Aarauerstrasse
uit Windisch/Brugg dat in gebruik was tussen 14 en 80 n. C (context 842). Het grafveld Hees 
uit Nijmegen levert voor het jongere exemplaar cat. nr. 3304 (8) een terminus post quem van 70
n. C (context 670). Rekening houdend met het hoogteverschil van 10 % tussen cat. nr. 3130 en
3129 , kan serie 8 bijgevolg veilig gedateerd worden in de tijdspanne tussen 65 en 85 n. C. De 
grafcontext van cat. nr. 3129 (8) uit Lenzburg is hiermee niet in tegenspraak (context 600).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Cat. nr. 3304 met horizontaal gegroefd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen bij nr. 3129. 
Luchtgat achter de linkerpols. Herwerking van cat. nr. 3238 door vlakke gravure: ogen, neus en
mond. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 65/70-80/85 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 70-85 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3130: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3238. Site: Dagmersellen. Vindplaats: Schattrütti “Lerchensand”. Context nr. 397: onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde bewaard van het hoofd tot halfweg de onderbenen. Keerzijde bewaard van het hoofd tot
aan de knieën. Hoogte: 15,2 cm. Bewaarplaats: Luzern. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Vermoedelijk secundair gegraveerd aan ogen, neus en mond. Kleur: wit. Bibliografie: Clerici 1984, 139-144 Abb. 2-3;
Von Gonzenbach 1996, 59 Dagmersellen nr. 1 Taf. 182,3.

Cat. nr. 3129. Site: Lenzburg. Vindplaats: Grafveld im Lindwald. Context nr. 600: Grab 36 (1974). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,2 cm. Bewaarplaats: Lenzburg HMA. Inventarisnummer: L 1535. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Ribbelvormig omrande
ogen. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 30 Lenzburg nr. 2 Taf. 34,2 en 60,2.
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Cat. nr. 3304. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 670: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 18,5 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: e 1906/5.140. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd laag bolvormig voetstuk met een horizontale groef bovenaan. Klein luchtgat 
achter de linkerpols. Kleur: witter dan licht grijs (Munsell 5 Y 8/1). Hardheid: matig hard. Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 524-525 nr. 101.

Cat. nr. 3237. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 19 cm. Bewaarplaats: Mainz RGZ. Inventarisnummer: 0.24004. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 146-147 nr. 113 Taf. 12,4.

Cat. nr. 3130. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Grafveld Aarauerstrasse. Context nr. 842: Onbekend. 
Bewaringstoestand: het gelaat en het voetstuk ontbreken. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Brugg VM. 
Inventarisnummer: 37.914. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Von 
Gonzenbach 1986, 47 Vindonissa nr. 3 Taf. 63,1.

Serie 9: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien op
de linkerpols - gesloten onderbenen - worstvormige gelede haarrol - ontdubbelde, krullende 
haarlokken vooraan en achteraan - kleed met vooraan lange, verticale lussen in elkaar,
achteraan smalle gebogen plooien onder elkaar.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3241 (9), 3242 (9), 3243 (9) en 3244 (9) uit Bourbon-Lancy 
werden gevonden in het atelier Le Breuil dat gedateerd wordt tussen 50 en 200 n.C. (context
357).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Cat. nr. 3242 met grote gegraveerde ogen. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Bourbon-Lancy Le Breuil: maldeel 3241 (9), 3242
(9), 3243 (9), 3244 (9).
Datering uit context: 50-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3023: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3241. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: het voetstuk en een deel van de rechterarm ontbreken. Inventarisnummer: 86.538. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols, in
de bil. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 79, 87 fig. 20 nr. 3.

Cat. nr. 3242. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: fragmentair bewaard maldeel van de voorzijde. De benen ontbreken. Inventarisnummer: 86.341
en 86.747. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Grote gegraveerde 
ogen. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 79, 87 fig. 20 nr. 2.

Cat. nr. 3243. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel voor de keerzijde, bewaard van het hoofd tot onder het zitvlak. Inventarisnummer: 
86.350. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 79, 87
fig. 20 nr. 4.

Cat. nr. 3244. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel voor de keerzijde. De rechterzijde is bewaard van onder de elleboog tot aan de onderrand
van het kleed. Inventarisnummer: 86.349. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
voetstuk. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 79, 87 fig. 20 nr. 5.

Cat. nr. 3023. Site: Riddes. Vindplaats: Grafveld (laat-La Tène en Keizerrijk). Context nr. 740: Ancienne maison Paul
Lanbert 1926/1927, graf ?. Bewaringstoestand: het grootste deel van het voetstuk is afgebroken. Hoogte: 18,5 cm. 
Bewaarplaats: Riddes. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols, in de bil. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 41 Riddes nr. 2 Taf. 61,2.

Serie 10: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - gesloten onderbenen - worstvormige gelede haarrol - ronde haarrol - kleed
met vooraan en achteraan lange parallelle verticale plooien - de linkerduim ligt op de dij, met in
het verlengde een kleine plooi.
Iconografische verbanden:  cat. nrs. 3205 (10) en 3134 (11) zijn 3 % kleiner dan cat. nr. 3239
(12). Serie 11 is verwant aan serie 10, maar de linkerzijde is volledig herwerkt. Dit is vooral 
zichtbaar is aan de insnoering van het kapsel, de positie van de linkerhand (hoger) en het detail
van het kleed van cat. nr. 3134 (11).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3205 (10) uit Alphen aan den Rijn werd stratigrafisch gedateerd
in het laatste kwart van de eerste eeuw n.C. (context 271).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Fijne
naad. Luchtgat achter de linkerelleboog.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 75-100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3205: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3205. Site: Alphen aan den Rijn. Vindplaats: Julianastraat 63. Context nr. 271: Opgravingen AWN (1981), 
sleuf 2: zandige klei. Bewaringstoestand: Sporen van verbranding op de voorzijde. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: 
Leiden RO. Inventarisnummer: a 1984/6.3. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig
omrande ogen. Fijne naad. Luchtgat achter de linkerelleboog. Kleur: lichter dan licht grijs Munsell (10 YR 8/1). 
Hardheid: medium. Oppervlak: glad. Bibliografie: Van Boekel 1987, 525-526 nr. 102.
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Serie 11: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - gesloten onderbenen - worstvormige gelede haarrol - kleed met vooraan 
boogvormige plooien onder elkaar, in een strak omlijnd kader - de linkerduim ligt op de dij, 
met in het verlengde een uitspringende lus in de omlijning van het kleed.
Iconografische verbanden:  cat. nr. 3134 (11) vertoont een krimp van 3 % tegenover cat. nr. 
3239 van serie (12). Serie 11 is verwant aan serie 10, maar de linkerzijde is volledig herwerkt:
de insnoering van het kapsel, de positie van de linkerhand (hoger) en het detail van het kleed. 
De uitspringende lus in de omlijning van het kleed onder de linkerduim, is verwant aan de plooi
op de dij in het verlengde van de duim.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3134 (11) uit Lenzburg werd gevonden in een graf met een 
munt van Tiberius. Het grafveld im Lindwald wordt algemeen gedateerd voor 125 n.C. (context
600).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Apart
gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14 -37/125 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 60-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3134: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3134. Site: Lenzburg. Vindplaats: Grafveld im Lindwald. Context nr. 600: Grab 36 (1974). 
Bewaringstoestand: basis afgebroken. Hoogte: 15,7 cm. Bewaarplaats: Lenzburg HMA. Inventarisnummer: L 1537. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Apart gevormd voetstuk. 
Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 30 Lenzburg nr. 1 Taf. 34,1 eb 60,1.

Serie 12: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - gesloten onderbenen - worstvormige gelede haarrol - kleed met trosvormige
lussen - de linkerduim ligt op de dij, met in het verlengde een uitspringende lus.
Iconografische verbanden:  iconografisch gelijkt serie 12 sterk op de exemplaren van stam 1, 
zowel wat betreft de algemene opbouw als wat betreft het kapsel. Ook de typische lusvormige 
kleedplooi op de rechterdij onder de duim is aanwezig. Anderzijds gelijken de trosvormige
plooien iconografisch sterk op die van de Venusseries met kleed met trosvormige plooien van 
stam 8. Er is geen malverband. De schouders van de exemplaren van stam 8 zijn lager, de romp
korter en onder de linkerhand hangen drie lussen in plaats van twee. Cat. nr. 3239 (12) is 3 %
groter dan cat. nr. 3205 (10).
Cat. nr. 3239 (12) is ongeveer 6 % kleiner dan cat. nr. 3010 (5). Hoewel de interne 
verhoudingen verschillen, is het niet uitgesloten dat beide series een gemeenschappelijk 
archetype delen.
Cat. nrs. 3205 (10) en 3134 (11) zijn 3 % kleiner dan cat. nr. 3239 (12). Serie 11 is verwant aan
serie 10, maar de linkerzijde is volledig herwerkt. Dit is vooral zichtbaar is aan de insnoering 
van het kapsel, de positie van de linkerhand (hoger) en het detail van het kleed van cat. nr. 3134
(11).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen met 
centrale pupil. Cat. nr. 3239 zonder luchtgat.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3239: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3239. Site: Pagny-la-Ville. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 705: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
van het hoofd tot boven de voeten. De linkerhelft van het gelaat en het kapsel zijn beschadigd. Hoogte: 14,5 cm. 
Bewaarplaats: Dijon MA. Inventarisnummer: 911-106.1. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geen luchtgat. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 24 nr. 54 pl. I.

Serie 13: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - gesloten onderbenen - worstvormige gelede haarrol - kleed met vooraan 
korte, parallelle plooien, die schuin naar binnen afdalen - de linkerduim rust op de dij.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3135 (13) uit Augst werd gevonden in een afvallaag uit de
eerste helft van de derde eeuw (context 283).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Augst: maldeel 3135 (13).
Datering uit context: 200-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3135: Von Gonzenbach 1996.

Cat. nr. 3135. Site: Augst. Vindplaats: Insula 6, Auf Kastelen. Context nr. 283: Schuttschicht 1. Hälfte des 3. Jh.
(1980). Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde, bewaard van het hoofd tot aan de knieën. Hoogte: 16 cm. 
Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 10857. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleur: rood. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 176 Abb.36; Von Gonzenbach 1996, 58 Augst nr. 95,
Taf. 182,1.
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Serie 14: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - gesloten onderbenen - worstvormige haarrol met fijne groefjes, dwars op het
gelaat - kleed met vooraan lange lusvormige plooien in elkaar en achteraan lange parallelle 
verticale plooien - de linkerduim ligt op de dij.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen. Bolvormige
voetstuk. Fijne naad.
Productieregio:  Centraal-Gallië (?).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 60-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3240: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3240. Site: Worms. Vindplaats: Mainzer Strasse. Context nr. 852: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Sporen van verbranding. Hoogte: 18,8 cm. Bewaarplaats: Worms MSW. Inventarisnummer: 584. Vondstspecificatie: 
1886. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen.Bolvormige voetstuk. Fijne naad. 
Kleur: wit, plaatselijk rood verbrand. Bibliografie: Schauerte 1985, 135 nr. 64 Taf. 5, nr. 4-6: herkomst aangegeven
als Rijn/ Main/ Moezel gebied; Von Gonzenbach 1996, Taf. 180,4: imitatie van Centraal-Gallisch stuk..

Serie 15: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - gesloten onderbenen - haarrol met middenscheiding - kleed met lange 
verticale plooien vooraan en achteraan - ver uitstekende dot in de hals.
Externe mechanische verbanden:  stam 1.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen. Bolvormige
voetstuk. Slordig bijgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 3124 (15).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 70-75 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3124: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3124. Site: Trier CAT. Vindplaats: südliches Gräberfeld St. Matthias. Context nr. 795: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 02,45. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bolvormige voetstuk. Slordig afgewerkte naad. Kleur: rood. Oppervlak wit:
engobe. Bibliografie: Schauerte 1985, 143-144 nr. 100, Taf. 11,1-3.

Serie 984: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien
op de linkerpols - gesloten onderbenen - breed gelede haarrol - kleed met lange verticale 
plooien.
Externe mechanische verbanden:  stam 1.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 5073 (984) uit Oberwinterthur werd gevonden in een context die
op basis van keramiek gedateerd wordt in de periode tussen 20 en 70 n.C. (context 973).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding).
Datering uit context: 20-70 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 60-70 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 5073: Raselli-Nydegger 1998.

Cat. nr. 5073. Site: Oberwinterthur. Vindplaats: Unteres Bühl. Context nr. 973: Feld 102/44, Schicht 104 oben, FK
5797. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot onder de knieën, zonder het uiteinde van de lokken en de
rechterarm. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Zürich SL. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: wit. Bibliografie: Raselli-Nydegger 1998, 101 TK 101 Taf. 33, 101.
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Serie 16: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - geïntegreerd voetstuk - ronde haarrol - haarrol met doorboorde V-vormige
middenscheiding - vooraan druppelvormige rechter haarlok - 1 plooi op de linkerpols.
Interne mechanische verbanden:  het grootste exemplaar is cat. nr. 3197. Cat. nrs. 3125,
3126,134 en 133 vertonen een krimp van slechts 2 tot 3 % tegenover cat. nr. 3197. Al deze 
exemplaren behoren daarom tot eenzelfde generatie. Cat. nr. 133 heeft vrijwel dezelfde 
afmetingen als cat. nr. 132, maar sommige details zijn scherper afgelijnd. De scheiding tussen
het gelaat en het kapsel, de scheiding tussen rechter boven- en onderarm en de haarlokken op 
de rug zijn scherper gegraveerd, maar tegelijkertijd ook minder natuurlijk gevormd. Het gelaat
daarentegen is even vaag. De vaagheid van de gegraveerde details aan de linkervoorzijde van 
cat. nr. 133 is te wijten aan het mouleren. Dit bewijst dat het beeldje niet individueel werd 
geretoucheerd voor het bakken, maar dat het gegraveerd detail in de mal aanwezig was. Het 
gaat dus met zekerheid om een nieuwe mal, afgevormd van een geretoucheerd model.
Externe mechanische verbanden:  stam 2.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3125 (16) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een 
afwateringsgracht uit de periode Heddernheim I, gedateerd tussen 75/79 en 103/111 n.C.
(context 448).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Gegraveerde ogen. Herwerking door gravure van 
cat. nr. 133: haren, de ogen, de mond en het gaatje in de dot. Scherpe scheiding tussen het 
gelaat en het kapsel, en tussen de rechter boven- en onderarm. Scherp gegraveerde haarlokken 
op de rug.
Petrografie:  Cat. nr. 132 (16) behoort petrografisch tot pasta 22, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 3197 (16), petrografische
analyse 132 (16).
Datering uit context: 75/79-103/111 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 132.

Cat. nr. 132. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 21-22 nr. 95.

Cat. nr. 3125. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Kleine Haag 1. Context nr. 448: afwateringsgracht: 
periode Heddernheim I. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot aan de dijen. Het gelaat ontbreekt. Hoogte: 9,8

cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  20603. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleur: bleekroze. Oppervlak met lichtbruine kleursporen in het haar: volgens Rüger 1980 mogelijk
beschildering. Bibliografie: Rüger 1980, 46 nr. 34, datering p. 29-32.

Cat. nr. 3197. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 4 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 3005. 
Productietechniek: 
Bibliografie: De Beenhouwer 1991 (statuettes), 78-79 fig. 15 series 2; Lange 1994, 172-203 Serie 1 Nr. 1 Abb. 32.

Cat. nr. 134. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: beige. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 133. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenzijde 
bewaard tot aan de borst. Onderaan opgevuld met gips. Hoogte: 6,2 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: 
GR/S 5. Verzameling: G. Maus, Rolley (?). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Alle details
werden gegraveerd: de haren, de ogen, de mond en het gaatje in de dot. Scherpe scheiding tussen het gelaat en het 
kapsel, en tussen de rechter boven- en onderarm. Scherp gegraveerde haarlokken op de rug. Aan de voorzijde 
vervagen de gegraveerde details geleidelijk van de rechter, naar de linkerzijde, wat samenhangt met de kwaliteit van 
de mal. Daaruit kan worden afgeleid dat de gegraveerde details niet secundair aangebracht werden na de moulage.
Brede naad. Kleur: wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 93 nr. 504: toegeschreven aan de collectie 
Maus de Rolley ; museumsteekkaart Arlon MAL: onbekende herkomst.

Cat. nr. 3126. Site: Trier CAT. Vindplaats: südliches Gräberfeld St. Matthias. Context nr. 796: Metlach’schen Garten. 
Bewaringstoestand: hoofd, schouders en rechterarm. Hoogte: 5,8 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 
04,683. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Grote gegraveerde ogen. Kleur: wit. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 130 nr. 26 Taf. 2,4.
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Serie 17: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - geïntegreerd voetstuk - ronde haarrol - haarrol met V-vormige
middenscheiding - de parallelle groeven van de haarrol lopen door op de rechterhaarlok 
vooraan - twee plooien op de pols.
Externe mechanische verbanden:  stam 2.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3128 (17) wordt door de site van Frankfurt-Heddernheim 
algemeen gedateerd tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3127: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3128. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard van het hoofd tot onder de borst. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: London BM. Inventarisnummer: 
1931.4-15.107. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Malknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: 
wit. Bibliografie: Rüger 1980, 46 nr. 37.

Cat. nr. 3127. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
het hoofd tot onder de knieën. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
56322. Vondstspecificatie: Paris (?). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 98 nr. 17.

Serie 18: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - geïntegreerd voetstuk - hoekige haarrol - haarrol met doorboorde V-vormige
middenscheiding - ontdubbelde haarlok vooraan onder de rechterhand - vooraan 2 verticale 
parallelle lussen in elkaar - achteraan lange verticale plooien - 2 plooien op de pols.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3146 van serie 18 is het grootste exemplaar. Cat. nr. 
136 vertoont een krimp van 3 % tegenover cat. nr. 3146. Cat. nr. 3211 vertoont opnieuw een 
krimp van 4 % tegenover cat. nr. 136. Het detail op de keerzijde van cat. nr. 3211 is sterk
vervaagd . Het kleed werd nauwelijks bijgewerkt. De rug en de lokken werden opnieuw 
gegraveerd.
Externe mechanische verbanden:  stam 2.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3211 (18) werd door de site van Frankfurt-Heddernheim 
algemeen gedateerd tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
85/90-100/105 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 136.

Cat. nr. 3146. Site: Frankfurt en omgeving. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 873: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard van het hoofd tot halfweg de dijen. Hoogte: 12 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: x
19009. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 127-8 nr.
1 Taf. 1,1-3; Rüger 1980, 45 nr. 33.

Cat. nr. 3211. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder hoofd. Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 18716. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. De naad is bijgesneden 
aan de onderzijde van het kleed. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 46 nr. 35; Schauerte 1985, 128 nr. 2 Pl.1, 4-6.

Cat. nr. 136. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 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.
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Serie 19: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - geïntegreerd voetstuk - hoekige haarrol - haarrol zonder middenscheiding - 
vooraan geen haarlok onder de rechterhand - vooraan twee lusvormige plooien in elkaar die 
zich onderaan licht openen - achteraan schuine en verticale plooien.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3200 is het grootste exemplaar. Cat. nrs. 3198 en 3199
vertonen een krimp van 2 % tegenover cat. nr. 3200.
Externe mechanische verbanden:  stam 2.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3149 (19) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
grafveld Feldbergstrasse dat in gebruik was in de periode tussen 90 en150 n.C. (context 423). 
Cat. nr. 3199 (19) van dezelfde site werd gevonden op het oudere grafveld van Praunheim, dat
een gelijkaardige datering toelaat tussen 81 en 150 n.C. (context 442). Het grafveld van de 
Feldbergstrasse levert een terminus post quem.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Breed gladgestreken naad. Herwerking door gravure van cat. nr. 3198: driehoekig gegraveerde
onderbuik.
Petrografie:  Cat. nr. 3198 (19) behoort petrografisch tot pasta 43, toegeschreven aan Trier.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3149 (19) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep met
hoog gehalte aan TiO2 (Schneider 1988, 322-323 Tab.2 Nr. 4756: testresultaat FUB -AA 4756
en herkomstinterpretatie: Heddernheim/Nied). De groep onderscheidt zich van de andere stalen
in het TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en vooral TiO2/Fe2O3 diagram. Hij werd in de literatuur 
toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar iconografie en vondstomstandigheden 
verwijzen tevens naar Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Frankfurt of Trier: chemische analyse 3149 (19); Trier:
petrografische analyse 3198 (19).
Twee andere exemplaren cat. nr. 3198 uit Köln en 3200 uit Trier zijn voorzien van een
glazuurlaag volgens een welomschreven procédé met een voorbereidende witte engobe (De
Beenhouwer 1991 (statuettes), 85-87, fig. 26 boven links). De gemeenschappelijke 
versieringstechniek doet geen twijfel bestaan over het feit dat zij uit eenzelfde atelier stammen.
Datering uit context: 90-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 80/85-90/95
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3198.

Cat. nr. 3199. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 442: losse
vondst. Bewaringstoestand: vrijwel volledig. Gipsrestauratie aan het haar en aan de rechterarm. Op de rug grijs

verbrand. Hoogte: 17,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  3879. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: oppervlak wit
met roze verkleuring aan de voeten, de onderzijde van het kleed en de binnenzijde van het voetstuk. Bibliografie: 
Rüger 1980, 45 nr. 30; Schauerte 1985, 131 nr. 39 Taf. 3, 4-6; Van Boekel 1987, 500 fig. 106.

Cat. nr. 3149. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 423: Graf XXI. 
Bewaringstoestand: voorzijde bewaard van het hoofd tot onder de borst, keerzijde bewaard van het hoofd tot de 

knieën. Hoogte: 11,6 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4016a. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit, plaatselijk bleekroze. Volgens Rüger 1980 sporen van bruine 
beschildering, vooral op de rug, in de groeven van kleed, op de benen, de ruggengraat, de armen, de hals, het haar en
aan de binnenzijde (?). Bibliografie: Rüger 1980, 45 nr. 31; Schneider 1988, 322-323 Tab. 2 Analyse Nr. 4756.

Cat. nr. 3150. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard van het hoofd tot halfweg de buik. Hoogte: 6,2 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 
7280. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 45 nr. 32.

Cat. nr. 3198. Site: Köln-Marienburg Flottenkastell Alteburg. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 272: Onbekend. 
Bewaringstoestand: het hoofd en de basis ontbreken. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: TON 3847. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: oranje (Munsell 2,5 YR 
6/6). Sporen van groen glazuur op een voorbereidende engobe (wit tot reddish brown). Hardheid: matig hard (Mohs
3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De Beenhouwer 1991 (statuettes), 84-87 fig. 19 en 25 boven rechts (glazuur).

Cat. nr. 3200. Site: Trier CAT. Vindplaats: südliches Gräberfeld St. Matthias. Context nr. 796: Metlach’schen Garten. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot boven de knieën. Hoogte: 12,2 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: 04,940. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: kern bruinig grijs tot 
grijzig bruin (Munsell 5 YR 5,5/1,5). Oppervlak dof oranje tot bleek roodoranje (Munsell 5 YR 7/4 tot 2,5 YR 7/4).
Glazuurresten op het oppervlak. Fel afgesleten laag olijfgeel glazuur met veel onzuiverheden (Munsell 5 Y 6/4 tot 7,5
Y 6/3). Onder het glazuur en plaatselijk aan de oppervlakte, waar het glazuur is verdwenen, rest een dof roodoranje tot
dof roodbruine engobe met plaatselijk witte plekken (Munsell 10 R 6/3 tot 7,5 R 5,3). Bibliografie: Schauerte 1985,
131 nr. 37 (geen foto).
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Serie 20: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - geïntegreerd voetstuk - hoekige haarrol - haarrol zonder middenscheiding - 
vooraan geen lok onder de rechterhand - smal op de heup - vooraan onderbroken plooien - twee
plooien op de pols - achteraan golvende plooien.
Externe mechanische verbanden:  stam 2.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3147 (20) uit de Nischenkeller uit Trier Altbachtal wordt 
volgens de context gedateerd tussen 150 en 220 n.C. (context 877). In deze context werden 
echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Herwerking door gravure van cat. nr. 3147: driehoekig gegraveerde onderbuik, gaatje in de dot,
ruggengraat en kleine gegraveerde ogen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3147: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3148. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Baugelände der Nordweststadt. Context nr. 477: Losse 
vondst. Bewaringstoestand: bewaard van onder de borst tot boven de voeten. Hoogte: 9,3 cm. Bewaarplaats: 

Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  24279. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. 
Gespikkeld oppervlak. Volgens Rüger vage resten van beschildering aan de linkerhand. Bibliografie: Rüger 1980, 46
nr. 39.

Cat. nr. 3147. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16,3 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 7465. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Gegraveerd detail: 
driehoekig gegraveerde onderbuik, gaatje in de dot, ruggengraat en kleine gegraveerde ogen. Bibliografie: Schauerte
1985, 130 nr. 28, Taf. 2,5-6; Gose 1972, 203 Abb.388,3.

Serie 21: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - geïntegreerd voetstuk - hoekige haarrol - vooraan geen haarlok onder de
rechterhand - vooraan in het kleed 2 lange parallelle lussen in elkaar .
Externe mechanische verbanden:  stam 2.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3210 (21) uit de Nischenkeller uit Trier Altbachtal wordt 
volgens de context gedateerd tussen 150 en 220 n.C. (context 877). In deze context werden 
echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-100 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3210: Gose 1972.

Cat. nr. 3210. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte berekend van foto uit Gose 1972. Hoogte: 16,6 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Bibliografie: Gose 1972,
203 Abb. 388,2.

Serie 929: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien
op de linkerpols - geïntegreerd voetstuk - hoekige haarrol - vooraan geen haarlok onder de
rechterhand - vooraan in het kleed 3 lange parallelle lussen in elkaar .
Externe mechanische verbanden:  stam 2.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 137: Sibenaler 1907.

Cat. nr. 137. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 
Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 23.
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Serie 22: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken - plooien 
op de linkerpols - geïntegreerd voetstuk - hoekige haarrol - vooraan geen haarlok onder de
rechterhand - vooraan in het kleed 1 lange verticale lus.
Externe mechanische verbanden:  stam 2.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3212 (22) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim dat een datering toelaat tussen 81 en 150 n.C. (context 478).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 81-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3212: Rüger 1980.

Cat. nr. 3212. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 478: Grab 263. 

Bewaringstoestand: hoogte na restauratie. Hoogte: 17,3 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  

763h. Vondstspecificatie: gevonden samen met verbrande bijgaven. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Kleur: wit, plaatselijk roze verkleurd. Volgens Rüger 1980 bruine sporen
op verschillende plaatsen van het oppervlak, ook aan de binnenzijde (?): mogelijk bodemafzetting. Oppervlak: glad, 
poederig. Bibliografie: Rüger 1980, 45 nr. 29 (datering p.29-32, verbrande bijgaven p.13 anm.15).

Serie 930: kleed met strakke plooien - lage haarrol met op de rug ontdubbelde lokken (?) - 
plooien op de linkerpols - geïntegreerd voetstuk (?) - hoekige haarrol met daarboven een 
diadeem of platte dot (?).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Bibliografie foto: cat. nr. 135: Sibenaler 1907.

Cat. nr. 135. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. Bewaringstoestand: maten 
berekend uit de schaal van de foto in Sibenaler 1907. Hoogte: 10,4 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. 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.”.

Serie 23: kleed met strakke plooien - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding - kleed op de
pols - verhoogde, gelede worstvormige haarrol - klein gelaat - rechtlijnige verticale lokken op 
de rug - geprononceerde driehoekige onderbuik - vooraan kleed met lange parallelle verticale 
plooien met lusvormig uiteinde, achteraan parallelle verticale plooien - linkerduim op de dij.
Interne mechanische verbanden:  de lussen aan de onderzijde van het kleed lopen mooi rond bij
cat. nrs. 3131 en 3138, terwijl bij cat. nr. 3133 het uiteinde van de onderste lus door een schuine
lijn is vervangen. Cat. nr. 103 is van dezelfde generatie als cat. nr. 3133.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3131 (23) uit Bern-Engehalbinsel werd gevonden op het 
grafveld Rossfeld, in een graf gedateerd in de Flavische periode (69-96) (context 336). Cat. nr.
3132 (929) van hetzelfde grafveld werd gevonden in een graf uit de regeringsperiode van Nero
en de Flaviërs (54-96) (context 929). Cat. nr. 3131 (23) levert de terminus post quem.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Fijne naad.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 69-96 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 70-96 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3133: Von Gonzenbach 1986 (keerzijde); Lange 1990 (voorzijde).

Cat. nr. 3131. Site: Bern-Engehalbinsel. Vindplaats: Grafveld Rossfeld. Context nr. 336: Graf 137. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,8 cm. Bewaarplaats: Bern BHM. Inventarisnummer: 26282. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Kleur: wit. 
Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 27 Bern-Engehalbinsel Nr. 4 Taf. 65,1.

Cat. nr. 3132. Site: Bern-Engehalbinsel. Vindplaats: Grafveld Rossfeld. Context nr. 929: Graf 29. Bewaringstoestand: 
bewaard van het hoofd tot halfweg de onderbenen. Hoogte: 12 cm. Bewaarplaats: Bern BHM. Inventarisnummer: 
26060. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 27
Bern-Engehalbinsel Nr. 3 Taf. 47,1 en 66,1.

Cat. nr. 3138. Site: Engi. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 412: Onbekend. Bewaringstoestand: de hoogte is die van
een moulage bewaard in St.-Germain-en-Laye MAN. Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 53729. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 96-97 nr. 13.

Cat. nr. 103. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Majeroux, sector B. Context nr. 161: Onbekend. Bewaringstoestand: 
achterzijde van linkerbovenbeen en kleed. Hoogte: 4,8 cm. Verzameling: R. Clausse, Saint-Mard. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Kleur: wit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.
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Cat. nr. 3133. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 1511. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 76 Salzburg nr. 4
Taf. 66, 2; Lange 1990, 62 nr. 18, 63 foto..

Serie 985: kleed met strakke plooien - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding - kleed op
de pols (?) - verhoogde, gelede worstvormige haarrol - groot gelaat.
Interne mechanische verbanden:  geen maten gepubliceerd.
Externe mechanische verbanden:  stam 4.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 5076 (985), 5077 (985) en 5078 (985) werden gevonden in het
atelier van Yzeure Saint-Bonnet dat actief was tussen 81 en 200 n.C. (context 865).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding). Atelier:  Yzeure Saint-Bonnet: statuette 
5076 (985), 5077 (985) en 5078 (985).
Datering uit context: 81-200 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 81-100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 5078: Vertet 1976.

Cat. nr. 5076. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Atelier. Context nr. 865: Opgravingen H. Vertet 1975/1976. 
Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Sporen van verbranding. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Kleur: wit. Oppervlak gedeeltelijk donkergrijs verbrand. In het grijze oppervlak bleven negatieve sporen
van beschildering uitgespaard. Het gaat om anatomische details als de pupillen, de omlijning van de ogen, de 
wenkbrauwen en de lippen. Door de nu verdwenen beschildering bleven deze details wit bij de verbranding van het 
oppervlak (Vertet 1976). Bibliografie: Vertet 1976, 168 fig. 1 nr. 2.

Cat. nr. 5077. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Atelier. Context nr. 865: Opgravingen H. Vertet 1975/1976. 
Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Sporen van verbranding. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Kleur: wit. Oppervlak gedeeltelijk donkergrijs verbrand. In het grijze oppervlak bleven negatieve sporen
van beschildering uitgespaard. Het gaat om anatomische details als de pupillen, de omlijning van de ogen, de 
wenkbrauwen en de lippen. Door de nu verdwenen beschildering bleven deze details wit bij de verbranding van het 
oppervlak (Vertet 1976). Bibliografie: Vertet 1976, 168 fig. 1 nr. 3.

Cat. nr. 5078. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Atelier. Context nr. 865: Opgravingen H. Vertet 1975/1976. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot onder de borst. Sporen van verbranding. Productietechniek: Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Oppervlak gedeeltelijk donkergrijs verbrand. In het grijze oppervlak 
bleven negatieve sporen van beschildering uitgespaard. Het gaat om anatomische details als de pupillen, de omlijning
van de ogen, de wenkbrauwen, de lippen en de tepels. Door de nu verdwenen beschildering bleven deze details wit bij
de verbranding van het oppervlak (Vertet 1976). Bibliografie: Vertet 1976, 168 fig. 1 nr. 5.

Serie 24: kleed met strakke plooien - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding - kleed op de
pols - hoekig verhoogd haarstuk met radiale geleding  - haarstuk met horizontale groefjes boven
het voorhoofd - lange parallelle verticale plooien met lusvormig uiteinde .
Interne mechanische verbanden:  twee generaties: cat. nr. 3209 is 6 % kleiner dan cat. nr. 3206
en het hoofd is meer geïnclineerd.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3206 (24) uit Rottweil werd stratigrafisch gedateerd in de
laat-Flavische periode (context 749).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols. Volgens V. von Gonzenbach is cat. nr. 3208 een Oost-Gallische
kopie van een Centraal-Gallisch stuk, maar de reden hiervoor is onduidelijk (von Gonzenbach 
1995, 333 nt.302). Bovendien is de vermeende Keulse herkomst onzeker (Zie Schauerte 1985,
146 Nr. 108: aangekocht samen met een vervalsing).
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 85-96 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3206: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3207. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 4,1
cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 466. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Bibliografie: Vertet-Vuillemot 1973, 49 pl. 9d.

Cat. nr. 3209. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: een deel van 
het voetstuk is afgebroken. Hoogte: 18,3 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 6425. Vondstspecificatie: 
Bewaard in Bonn RLB met de herkomstaanduiding Hahnentor. Schauerte twijfelt aan de echtheid van de herkomst, 
vermits de statuette werd aangekocht door het museum samen met een vervalsing : zie Schauerte 1985. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 146 nr. 108 Taf. 
12, 1-3.

Cat. nr. 3206. Site: Rottweil. Vindplaats: Insula 1972. Context nr. 749: stratigrafisch spätflavisch datierter Schicht. 
Bewaringstoestand: de rechterarm, de keerzijde van de schouders en de rug en een stuk van de basis ontbreken. 
Hoogte: 21,2 cm. Bewaarplaats: Rottweil SR. Inventarisnummer: ZV 870/209. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Bibliografie: 
Von Gonzenbach 1986, 74 Rottweil Nr. 2, Taf. 67,3: met datering door D. Planck.
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Serie 25: kleed met strakke plooien - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding - kleed op de
pols - hoekig verhoogd haarstuk met radiale geleding  - haarstuk met horizontale groefjes boven
het voorhoofd - gegraveerde ogen - de plooien van het kleed zijn vervaagd en achteraan zwak 
geretoucheerd.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bolvormig voetstuk. Fijne naad. 
Gegraveerde ogen met centrale pupil.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 70-100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3245: Von Gonzenbach 1996.

Cat. nr. 3245. Site: Bern-Engehalbinsel. Vindplaats: Tempel 1968/1969. Context nr. 339: Onbekend. 
Bewaringstoestand: borst en armen zijn gerestaureerd. Hoogte: 19,8 cm. Bewaarplaats: Bern BHM. 
Inventarisnummer: R 76-645. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bolvormig voetstuk. 
Gegraveerde ogen met centrale pupil. Fijne naad. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 27 
Bern-Engehalbinsel Nr. 4a; Von Gonzenbach 1996, Taf. 130,3: “Flavisch”..

Serie 26: kleed met strakke plooien - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding - kleed op de
pols - haarstuk met driedubbele geleding - haarstuk bedekt met S-vormige krullen - haarrol met
dot - een losse lok op elke schouder - kleed met parallelle verticale plooien - 2 boogvormige 
plooien op de linkerpols - linkerhand ter hoogte van het bovenbeen, de duim op de dij - 
rechterhand ter hoogte van de hals.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 89 is het grootste exemplaar waarvan de hoogte is
gekend. De arm cat. nr. 1158 heeft identiek dezelfde afmetingen. Voor cat. nr. 88 is een krimp
vastgesteld tegenover cat. nr. 89 van 2 % in de hoogte, maar niet in de breedte. Cat. nrs. 3007, 
90, 91, 92, 94, 97, 102, 105, 808 en 1180, hebben dezelfde afmetingen als cat. nr. 88. Cat. nrs.
93 en 104 vertonen een krimp van 10 % tegenover cat. nr. 88 en behoren tot een jongere 
generatie. Cat. nrs. 3003, 3001 en 3008 vertonen een krimp van 17 % tegenover cat. nr. 88.
Externe mechanische verbanden:  stam 3.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 90, 91 en 808 uit Hofstade stammen uit contexten met 
voorwerpen uit de eerste bezettingsfase van het heiligdom op de Steenberg, gedateerd tussen 40
en 170 n.C. (contexten 84 en 85). Cat. nrs. 92 en 104 uit het westelijk heiligdom van Velzeke 
worden door de bezettingsperiode van het heiligdom na de eerste eeuw gedateerd (context 221).
Cat. nr. 3001 (26) uit Toulon-sur-Allier kan algemeen gedateerd worden binnen de
chronologische grenzen van het atelier Champ Lary in de tweede of het begin van de derde 
eeuw (context 788). Cat. nr. 1180 uit Doornik werd gevonden in een Romeinse kelder die 
vernield werd rond het derde kwart van de derde eeuw (context 218). De structuur bevatte 
vooral voorwerpen uit de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw.
De terminus post quem voor de serie is afkomstig van het hoofdfragment uit Doornik cat. nr. 
1180 (26), één van de oudste exemplaren van de serie. De terminus ante quem rond 170 n.C. is
afgeleid van de chronologie van het heiligdom van Hofstade. Verder zijn geen goede dateringen
voorhanden. Wanneer het hoofdje uit Doornik (context 218) geen antiquiteit is in de context, 
zoals de scherf Drag. 29, moet de serie bijgevolg gedateerd worden tussen 150 en 170 n.C. In
het andere geval geldt de aanvang van het westelijk heiligdom van Velzeke als terminus post
quem.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Fijne naad. Grote gegraveerde ogen met centrale pupil. Driehoekig gegraveerde onderbuik. 
Luchtgat achter de linkerpols. 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 bij 
cat. nrs. 91 en 97.
Petrografie:  Cat. nrs. 89 (26), 90 (26), 91 (26), 92 (26), 97 (26), 104 (26) en 5026 (26) behoren
petrografisch tot pasta 2, toegeschreven aan Yzeure.
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).
Datering uit context: 100/150-170 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 88.

Cat. nr. 3008. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte
berekend op de schaal van de foto in Vertet-Vuillemot 1973: 3,4 cm. Hoogte: 3,4 cm. Bewaarplaats: Autun MR. 
Inventarisnummer: 255. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Grote gegraveerde ogen met 
centrale pupil. Bibliografie: Vertet-Vuillemot 1973, pl. 17,3.
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Cat. nr. 88. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Despriet 1973, 21 nr. 86.

Cat. nr. 94. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 20 nr. 83.

Cat. nr. 97. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 23 nr. 102.

Cat. nr. 102. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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: 
Bibliografie: Despriet 1973, 45 nr. 163: foutief geïdentificeerd als een fragment van een paard.

Cat. nr. 105. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: wit. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 16 nr. 30.

Cat. nr. 89. Site: Henegouwen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 81: Onbekend. 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. 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.

Cat. nr. 90. Site: Hofstade Steenberg. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 85: Sleuf 50/9, kuil 3 (1950). 
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. 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. Site: Hofstade Steenberg. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 85: Sleuf 50/9, kuil 3 (1950). 
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. 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.

Cat. nr. 808. Site: Hofstade Steenberg. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 84: Sleuf 50/2, kuil 2 (1950). 
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. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1158. Site: Kontich Steenakker-Kapelleveld. Vindplaats: Centrale sector, Steenakker, heiligdom. Context nr. 
99: Cella, sleuf VIII A3, archeologische laag. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: licht schurend.
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Cat. nr. 3001. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte afgeleid van de tekening op ware grootte in Tudot 1860: 21,5 cm. 
Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.3.3. Verzameling: E. Tudot, Moulins. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Centraal gegraveerde pupil. Twee schuine 
groeven zijn gegraveerd aan de onderzijde van het kleed, vermoedelijk bij het monteren van het voetstuk. 
Bibliografie: Tudot 1860, pl. 20.

Cat. nr. 3003. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot onder de knieën. Hoogte: 13,8 cm. Breedte: 4,7 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27956. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Grote gegraveerde ogen met centrale pupil. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 95 nr. 8.

Cat. nr. 1180. Site: Tournai. Vindplaats: Quartier Saint-Brice. Context nr. 218: Secteur B, cave XIII. 
Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Hoogte: 4,45 cm. Bewaarplaats: Tournai MHAAD. Inventarisnummer: 
84.103 (vondstnummer). 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).

Cat. nr. 92. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C 
908). Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. 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. 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. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C 
908). Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 
YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Rogge 1978, 122 nr. 26 .

Cat. nr. 3004. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Atelier. Context nr. 865: Opgravingen H. Vertet 1975/1976. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot onder de borst. Bewaarplaats: Moulins MAA. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Grote gegraveerde ogen met centrale pupil. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 75
St.-Bonnet nr. 3, Taf. 51,11.

Cat. nr. 3007. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Atelier. Context nr. 865: Opgravingen H. Vertet 1975/1976. 
Bewaringstoestand: bewaard van de borst tot onder de voeten. De rechterarm ontbreekt. Hoogte berekend aan de hand
van de foto: ca. 16,4 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd bolvormig voetstuk. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 75 Saint-Bonnet nr. 3, Taf. 51,9.

Cat. nr. 5026. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Atelier. Context nr. 865: Opgravingen H. Vertet 1975/1976. 
Bewaringstoestand: bewaard van de voeten tot net boven de knieën. Hoogte: 5,8 cm. Breedte: 5 cm. Verzameling: 
Franc (M.), Avermes. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Licht blinkend oppervlak: oranje (Munsell 
7,5 YR 7/6), plaatselijk lichter. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 3005. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 866: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Grote
gegraveerde ogen. Het linkeroog staat opvallend hoger dan het rechteroog. Bibliografie: Vertet 1984, 94 fig. 2A.

Cat. nr. 3006. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 866: Onbekend. Bewaringstoestand: het
volledige exemplaar is geen reëel beeld, maar een fotografische reconstructie van fragmenten, gevonden te Yzeure.
Zulke reconstructies werden in opdracht van H. Vertet ook in realiteit gemaakt door de breukvlakken van fragmenten 
af te zagen en aan elkaar te passen. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
bolvormig voetstuk. Grote gegraveerde ogen met centrale pupil. Bibliografie: Bémont et al 1993, 43 fig. 13.
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Serie 27: kleed met strakke plooien - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding - kleed op de
pols - haarstuk met dubbele geleding - haarstuk onderaan met radiale groefjes, bovenaan 
schuine groefjes met middenscheiding - een losse lok op elke schouder - parallelle verticale 
plooien - 2 schuine plooien om de linkerpols - de linkerhand ter hoogte van het bovenbeen, de 
duim op het kleed - de rechterhand ter hoogte van de hals .
Interne mechanische verbanden:  binnen serie 27 werden twee generaties vastgesteld. Het 
grootste exemplaar is cat. nr. 3025. Cat. nr. 98 behoort met een krimp van 2 % tot dezelfde 
generatie. Cat. nr. 95 met een krimp van 8 % tegenover cat. nr. 3025, behoort tot een jongere 
generatie. Cat. nr. 3027 is ingesnoerd aan de lende. Het hoofd en het onderlichaam hebben 
dezelfde verhoudingen als nr. 3003, dat een krimp vertoont van ongeveer 3 %. Het 
bovenlichaam is verhoudingsgewijs langer. Deze kenmerken duiden op een kunstmatige
verlenging om het effect van de verkleining te compenseren.
Externe mechanische verbanden:  stam 3.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 95 (27), 98 (27) en 99 (27) uit Harelbeke werden gevonden in
een verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Fijne naad. Ribbelvormig omrande ogen. Herwerkt exemplaar: boven- en ondergedeelte van 
cat. nr. 3027 lijken niet bij elkaar te horen. Vermoedelijk zijn hier twee verschillende series
samengezet, waardoor een te lange romp en een te brede heupbeweging gecreëerd werd. Ook 
de gegraveerde ogen met centrale pupil (zoals serie 26) wijken af.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/165-180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3025: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 95. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 
1973, 21 nr. 87.

Cat. nr. 98. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Despriet 1973, 19 nr. 
75.

Cat. nr. 99. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: lichtgrijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 20 nr. 77.

Cat. nr. 3025. Site: London. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 611: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van het
hoofd tot aan de knieën. Hoogte: 14,7 cm. Bewaarplaats: London ML. Inventarisnummer: 31-27/1. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Bibliografie: Van Boekel 
1987, 499 fig. 105; Jenkins 1969, 317 nr. 20 Pl.128.

Cat. nr. 3027. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 19,6 cm. Bewaarplaats: Mainz RGZ. Inventarisnummer: O.24003. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Fijne naad. Boven-
en ondergedeelte van de statuette lijken niet bij elkaar te horen. Vermoedelijk zijn hier twee verschillende series 
samengezet, waardoor een te lange romp en een te brede heupbeweging gecreëerd werd. Bibliografie: Schauerte 1985,
142 nr. 95 Taf. 10,4-6.

Cat. nr. 3026. Site: Rossum. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 747: Onbekend. Bewaringstoestand: voorzijde van 
hoofd en hals. Hoogte: 5,1 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: RM 20. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Fijne naad. Kleur: witter dan 10 YR 8/1. Oppervlak 
gebroken wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 530 nr. 106.
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Serie 28: kleed met strakke plooien (?) - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding - kleed op
de pols - haarstuk met dubbele geleding - haarstuk onderaan met horizontale groefjes, bovenaan
met radiale groefjes - een losse lok op elke schouder- rechterhand ter hoogte van het gelaat.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 127 (28) en 3024 (28) hebben dezelfde afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 4.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3024 (28) en 5079 (28) werden gevonden in het atelier van 
Yzeure Saint-Bonnet dat actief was tussen 81 en 200 n.C. (context 865).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. De binnenzijde van de
romp is hol tot diep in de armen. Ook de holte van het hoofd is diep ingedrukt.
Petrografie:  Cat. nr. 127 (28) behoort petrografisch tot pasta 7, toegeschreven aan Yzeure.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Yzeure Saint-Bonnet: statuette 3024 (28) en 5079 
(28), petrografische analyse 127 (28).
Datering uit context: 81-200 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 127 .

Cat. nr. 127 . Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Despriet 1973, 19 nr. 74.

Cat. nr. 3024. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Atelier. Context nr. 865: Opgravingen H. Vertet 1975/1976. 
Bewaringstoestand: voorzijde bewaard van het hoofd tot onder de buik. Bewaarplaats: Moulins MAA. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Gallia 35, 1977, 421-422, fig. 9 derde van 
links (J.C. Pourçat); Von Gonzenbach 1986, 75 St.-Bonnet nr. 4 Taf. 51,14.

Cat. nr. 5079. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Atelier. Context nr. 865: Opgravingen H. Vertet 1975/1976. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot onder de borst. Sporen van verbranding. Kleur: wit. Oppervlak 
gedeeltelijk donkergrijs verbrand. In het grijze oppervlak bleven negatieve sporen van beschildering uitgespaard. Het 
gaat om anatomische details als de pupillen, de omlijning van de ogen, de wenkbrauwen en de lippen. Door de nu 
verdwenen beschildering bleven deze details wit bij de verbranding van het oppervlak (Vertet 1976). Bibliografie: 
Vertet 1976, 168 fig. 1 nr. 4.

Serie 29: kleed met strakke plooien - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding - kleed op de
pols - haarstuk met middenscheiding en centrale knop - een losse lok op elke schouder-
rechterhand ter hoogte van het gelaat.
Externe mechanische verbanden:  stam 4.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3208 (29) werd gevonden in het atelier van Yzeure 
Saint-Bonnet dat actief was tussen 81 en 200 n. C (context 865).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding). Atelier:  Yzeure Saint-Bonnet: statuette 
3208 (29).
Datering uit context: 81-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3208: Gallia 35, 1977.

Cat. nr. 3208. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Atelier. Context nr. 865: Opgravingen H. Vertet 1975/1976. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot onder de borst. De rechterelleboog ontbreekt. Hoogte berekend aan de
hand van de gepubliceerde foto: 6,9 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Bibliografie: Gallia 35, 1977, 421-422 fig. 9 tweede van links (J.C. Pourçat); Von Gonzenbach 1986, 75
St.-Bonnet nr. 4, Taf. 51,13.
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Serie 926: kleed met strakke plooien - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding (?) - kleed 
op de pols - vooraan een losse lok op elke schouder - kleed met parallelle verticale plooien - 3
boogvormige plooien op de linkerpols - linkerhandpalm ter hoogte van de pubis - rechterhand 
ter hoogte van de hals.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 96 en 106 uit Harelbeke werden gevonden in een verstoorde 
context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Volledig hol van het 
hoofd tot ver in de onderbenen. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 96.

Cat. nr. 96. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
Bewaringstoestand: 
Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/61 (VB 93). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. 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: kleed met strakke plooien - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding (?)
 - kleed op de pols - kleed met vooraan strakke horizontale en verticale indeling, achteraan 
verticale parallelle plooien.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 129 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. De binnenzijde is
volledig hol tot aan de onderbenen, zelfs gedeeltelijk ter hoogte van het kleed en de armen.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 129.

Cat. nr. 129. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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: kleed met strakke plooien - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding (?) - kleed 
met achteraan parallelle verticale plooien - op de rug ontdubbelde lokken - plooien op de 
linkerpols - scherpe rechterelleboog.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 128 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Herwerking door
gravure van cat. nr. 128: de lokken op de rechterschouder en het bovendeel van de ruggengraat
werden geretoucheerd.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 128.

Cat. nr. 128. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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: kleed met strakke plooien - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding - geen 
kleedplooien op de pols - geïntegreerd voetstuk - drieledig sikkelvormig haarstuk - vooraan en
achteraan telkens één lok aan weerszijden - halfbolvormig voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  de mal uit Xanten cat. nr. 3151 staat volgens de inwendige
verhoudingen en de contouren mogelijk aan het hoofd van de serie. Nochtans is het 
hoogteverschil tegenover het eerstvolgend exemplaar groot. Het grootste exemplaar is cat. nr. 
3153 uit Bingen, met een hoogteverlies van 17 % tegenover de mal. Cat. nrs. 130, 131 en 3203
uit Tongeren en Keulen vertonen een krimp van 6 % tegenover cat. nr. 3153. De verkleining 
gaat gepaard met een vermindering van de heupbeweging en een verkorting van het 
bovenlichaam. Cat. nrs. 130 en 131 behoren tot dezelfde generatie. Hoewel het voetstuk van 
cat. nr. 131 hoger en boller is, zijn de maten van de figuur van hoofd tot voeten gelijk. De 
gebruikte mallen zijn daarom verwant, maar niet identiek. Vermoedelijk behoort ook cat. nr. 
138 tot deze generatie. Cat. nr. 3154 uit Heddernheim, cat. nr. 3201 uit Köln en cat. nr. 508 uit
Saint-Mard vertonen een hoogteverlies van 5 tot 6 % tegenover cat. nr. 130. De typische 
uitvoering van het gegraveerde detail van nr. 508 (30) staat zeer dicht bij het grootste 
exemplaar uit Bingen nr. 3153 (30), zodat eenzelfde atelier vermoed wordt van het grootste tot
het kleinste exemplaar van de serie, met uitzondering van de mal uit Xanten. Bewerkt door
eenzelfde hand, kunnen deze twee beeldjes ook chronologisch niet ver van elkaar verwijderd 
zijn.
Externe mechanische verbanden:  stam 5.
Gedateerde contexten:  mal nr. 3151 (30) is een losse vondst uit het atelier an der 
Kriemhildstrasse te Xanten (context 862). Wanneer de mal te verbinden is met de
pottenbakkersoven uit dezelfde sleuf, dateert de vondst uit de tweede eeuw. Serie 30 zou dan 
niet vroeger dan 100 n.C. aanzetten. Het grootste positief exemplaar van de serie is cat. nr. 
3153 (30) uit de depotvondst van Bingen (context 342). Deze context kwam tot stand tussen 
140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw.
Inscriptie:  cat. nr. 3151 werd op de rugzijde van het maldeel in gravure gesigneerd door Victor
uit Xanten.
Productietechniek:  kleimal: cat. nr. 3151. Gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak bij cat. nr.
3156. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Nrs. 131 en 3153 met hoog geïntegreerd 
bolvormig voetstuk waarvan de onderrand terug naar binnen buigt. Cat. nr. 130 met
geïntegreerd konisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Gegraveerde ogen met centrale pupil.
Gegraveerde mond.. Herwerking door gravure van cat. nr. 130: navel, mond en verticaal 
gegraveerde vulva.
Petrografie:  Cat. nr. 131 (30) werd door petrografische analyse toegeschreven aan Keulen 
(staal 26/1, pasta 17)..
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).
Datering uit context: 100/140-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 130-150
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 130.

Cat. nr. 3153. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
voorzijde bewaard zonder het kleed. Het kleed en de rugzijde van de basis tot de hals zijn gerestaureerd.
. Hoogte: 19,6 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: R 3192. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk: hoog voetstuk waarvan de onderrand terug naar binnen 
buigt. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Gegraveerde mond. Kleur: zwarte beschildering aan de onderrand van de
basis, het haarstuk, de lippen, de tepels en de navel. Bibliografie: Behrens 1915, 98 Nr. 2a Taf. VIA1: de auteur
vermeldt een tweede exemplaar bewaard in Bonn (inv.16243) onder Nr. 2b. Het betreft echter een gipsen kopie van 2a
(opgenomen als origineel in Schauerte 1985, 133 Nr. 46 Taf. 4 ,4-6: het afgebeeld exemplaar is de kopie in gips); Van
Boekel 1987, 502 fig. 108.

Cat. nr. 138. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973, 17 nr. 47.

Cat. nr. 3154. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard van het hoofd tot aan de ellebogen. Hoogte: 7,2 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X
8299. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rüger 1980, 46 nr. 36.

Cat. nr. 3155. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van
het hoofd tot boven de knie. Het linkerbovenbeen ontbreekt. Hoogte: 11,9 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: 30,13. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Lange
1990 (Salzburg), 159 nr. 160: De datering van Lange berust op het kapsel (eind 1ste - begin 2de eeuw).

Cat. nr. 3201. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: bewaard van de hals tot boven de voeten. Het hoofd dat bij de restauratie is
aangezet hoort niet bij deze serie. De aangegeven hoogte is die zonder hoofd. Hoogte: 11,2 cm. Bewaarplaats: Bonn 
RLB. Inventarisnummer: 2921. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede gegladde naad. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 133 nr. 52 (geen foto); De Beenhouwer 1991 (statuettes), 76-79 fig. 14 series 1.
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Cat. nr. 3202. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 4,6 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 3006. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zeer vage mal. Brede gegladde naad. Bibliografie: De
Beenhouwer 1991 (statuettes), 76-79 fig. 14 series 1.

Cat. nr. 3203. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 546: Hahnentor. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot onder de borst. Hoogte: 7,6 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. 
Inventarisnummer: 4481. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Schauerte 1985, 133
nr. 55 (geen foto); De Beenhouwer 1991 (statuettes), 76-79 fig. 14 series 1; Lange 1994, 203 serie 2 nr. 1, Abb.33.

Cat. nr. 3204. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
de hals tot halfweg de bovenbenen. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 30,14. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Schauerte 1985, 133 nr. 53.

Cat. nr. 508. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Majeroux, sector B. Context nr. 161: Onbekend. 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. Kleur: wit. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
De Beenhouwer 1991 (statuettes), 71 fig. 8.

Cat. nr. 3156. Site: Sarrebourg. Vindplaats: Fanum (?) Marxberg. Context nr. 768: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard 
Metz MM. Inventarisnummer: 11519. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op
het oppervlak. Zeer vage mal. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 68-9 nr. 1, fig. 1a-b.

Cat. nr. 130. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 131. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 3151. Site: Xanten. Vindplaats: CUT: Töpferatelier an der Kriemhildstrasse. Context nr. 862: losse vondst. 
Bewaringstoestand: fragment van het maldeel van de voorzijde met de rechterarm en de rechterzijkant van de hals tot
de heup. Hoogte: 8,3 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: C 2528. Vondstspecificatie: Fundstelle Snitt
8B, in humoser Schicht. Fundnummer 2528.. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleimal. 
Inscriptie: op de rugzijde van het maldeel van de voorzijde in gravure: [VIC]TOR F. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR
8/1). Bibliografie: Schauerte 1985, 132 nr. 45 Taf. 4,1-3; Hinz 1963, 399 Abb.5,5.

Serie 31: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met onder de hand
gebogen plooien onder elkaar - haarrol met twee knopen op de slapen - kleed met halfronde
plooien in reliëf.
Externe mechanische verbanden:  stam 7.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3213 (31) uit Lenzburg wordt gedateerd tussen 100 en 125 n.C.
op basis van de grafinhoud van graf 61 en de duur van het grafveld im Lindwald (context 601).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk
met geprofileerde onderrand. Luchtgat achter de linkerpols. Fijne naad.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 100-125 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 120-125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3213: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3213. Site: Lenzburg. Vindplaats: Grafveld im Lindwald. Context nr. 601: Grab 61. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 17,7 cm. Bewaarplaats: Lenzburg HMA. Inventarisnummer: L 1538. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met geprofileerde onderrand. Luchtgat achter de
linkerpols. Fijne naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 151-152 nr. 130 Taf. 13, 4-6: Toegewezen aan 
Toulon-sur-Allier, atelier van Tritogenus, Silvinus en Vivus, op basis van parallellen a tot m, die echter tot een gans
andere serie behoren (zie Rouvier-Jeanlin 1972, nrs. 77-81). Datering in de eerste eeuw op basis van een bijgevonden 
figuur van een liggende man. Het gaat echter om een knapenbuste (zie Von Gonzenbach 1986, 30 Lenzburg nr. 7 Taf.
99,1); Von Gonzenbach 1986, 30 Lenzburg nr. 4, Taf. 69,1.
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Serie 32: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding (?) - kleed met onder de
hand gebogen plooien onder elkaar - gegraveerde ronde plooien.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3065 is 17 % kleiner dan cat. nr. 57.
Externe mechanische verbanden:  stam 7.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3065 (32) uit Vendeuil-Caply wordt gedateerd in de eerste helft
van de tweede eeuw naar de vulling van waterput 29 (context 822).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 100-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 57.

Cat. nr. 57. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 3065. Site: Vendeuil-Caply. Vindplaats: Vallée Saint-Denis. Context nr. 822: remblai du puits 29. 
Bewaringstoestand: voorzijde bewaard van de linkerhand tot boven de voeten. Keerzijde bewaard ter hoogte van de
onderbenen. Hoogte: 6,4 cm. Bewaarplaats: Musée de Breteuil. Inventarisnummer: D 422. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Barbet en Piton 1993, 353-354 nr. 2 (fig. 2).

Serie 33: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding (?) - kleed met onder de
hand gebogen plooien onder elkaar - kleed met vooraan langwerpige, smalle lussen onder 
elkaar, achteraan gebogen plooien onder elkaar.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3214 (33) uit Brive-la-Gaillarde werd gevonden in een 
tweede-eeuwse afvallaag die afgesloten werd in de late tweede eeuw of later (context 371).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 100-170/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-170 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3214: Moser-Gautrand en Moser 1981.

Cat. nr. 3214. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: ancien marais de la Corrèze. Context nr. 371: (CAF 1) laag 4. 
Bewaringstoestand: onderzijde bewaard vanaf de borst. Hoogte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. 
Inventarisnummer: 81 78 39. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk. Kleur: grijsbeige. Bibliografie: Moser-Gautrand en Moser 1981, 36 Pl. IXa-b.

Cat. nr. 3441. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 372: Onbekend. Bewaringstoestand: 
voorzijde van halfweg de dijen tot onder de voeten. Keerzijde van de hielen tot boven het zitvlak. . Bewaarplaats: 
Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 85 92 1. Kleur: oppervlak grijs. Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: 
Niet gepubliceerd..

Serie 34: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding (?) - kleed met onder de
hand gebogen plooien onder elkaar - kleed met vooraan langwerpige, smalle lussen onder 
elkaar, achteraan verticale parallelle plooien - een plooi van het kleed loopt over de pols.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4204 (34) uit Augst werd vanuit de bouwevolutie van insula 24
gedateerd na de eerste eeuw (context 289).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 100 - (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4204: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4204. Site: Augst. Vindplaats: Insula 24. Context nr. 289: Raum 8. Bewaringstoestand: bewaard van de
knieën tot de linkerschouder. De borst ontbreekt. Hoogte: 9,7 cm. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 
39.3882. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. 
Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 19 Augst Nr. 5 Taf. 69,3 (datering).
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Serie 35: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met onder de hand
gebogen plooien onder elkaar - haarrol met twee knopen op de slapen - kleed met vooraan 
gegraveerde, licht gebogen plooien onder elkaar.
Interne mechanische verbanden:  de drie exemplaren cat. nr. 3064, 16 en 17 zijn van eenzelfde
generatie. Aan de keerzijde is de versmalling van de linkeronderarm kenmerkend voor de mal.
Cat. nr. 16 en 17 vertonen deze zelfde onregelmatigheid en kunnen mogelijk toegeschreven
worden aan dezelfde mal voor de keerzijde. De vorm en positie van het luchtgat zijn eveneens 
identiek. De voorzijde is niet identiek. Cat. nr. 16 vertoont een brede groef tussen twee even 
brede benen, terwijl het linkerbeen van cat. nr. 17 versmald werd. Dit is te wijten retouches.
Iconografische verbanden:  mogelijk bestaat een verband tussen serie 42 van stam 6 en serie 
35. Het bovenlichaam van cat. nr. 3064 (35) heeft dezelfde afmetingen als nr. 3050 (42), maar 
het onderlichaam is zwaarder en het kleed is volledig herwerkt.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 16 (35) en 17 (35) uit Harelbeke werden gevonden in een
verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 (?) n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Fijne naad. Ribbelvormig omrande ogen. Rond luchtgat met een diameter van 5 mm achter de
linkerpols. Herwerking door gravure van de kleedplooien van cat. nr. 3064: alleen de aanzet 
van de plooien werd opnieuw gegraveerd.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 70-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3064: Lange 1990.

Cat. nr. 16. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 3064. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Restauratie boven de voeten. Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9470. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Ribbelvormig omrande
ogen. Herwerking door gravure van de kleedplooien: alleen de aanzet van de plooien werd opnieuw gegraveerd. 
Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990, 62-63 nr. 20.

Serie 51: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met onder de hand
gebogen plooien onder elkaar - haarrol met twee knopen op de slapen, aan de achterzijde
herwerkt met rechte groeven die loshangend haar suggereren - de rechterhaarlok vooraan buigt
licht naar binnen, de linker volgt de schouderlijn, achteraan rechts in de richting van de 
bovenarm - kleed met vooraan gebogen plooien die geleidelijk verbreden naar onder toe, 
achteraan lange smalle lussen onder elkaar die naar de binnenzijde afdalen.
Externe mechanische verbanden:  stam 7.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3252: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3252. Site: Alzey. Vindplaats: omgeving van Apollo-Sirona heiligdom. Context nr. 275: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 18,4 cm. Bewaarplaats: Alzey MA. Inventarisnummer: R 59:1. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de 
linkerpols. Kleur: wit. Bibliografie: Weisgerber 1974 (Alzey), 126 Taf. 2,1; Schauerte 1985, 157 nr. 146 Taf. 16,1-3.
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Serie 36: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan een 
dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - haarrol met twee knopen op de
slapen - vooraan krullende rechterhaarlok met de onderste punt naar buiten, achteraan rechts 
licht gebogen,links volgen de lokken de schouderlijn - kleed met vooraan 2 lussen en één
V-vormige plooi achteraan 2 lussen en gebogen plooien: de grootste lus beneemt vooraan de
halve oppervlakte van het kleed.
Interne mechanische verbanden:  de afdruk van het maldeel cat. nr. 3028 is het grootste 
exemplaar voor de voorzijde. Tegenover dit beeldje vertoont cat. nr. 3030 een krimp van 5 %, 
cat. nr. 3032 een krimp van 9 %, cat. 5049 een krimp van 10 % en cat. nr. 33 een krimp van 13
%. Bij het laatste exemplaar is de vorm van de rechterhaarlok vooraan veranderd. De keerzijde
van cat. nr. 3030 is tevens 5 % kleiner dan de afdruk van de mal 3029. De afdruk van het 
maldeel 3031 is 2 % kleiner dan die van nr. 3029. Maldelen 3029, 3034 en 3028 horen daardoor
tot eenzelfde generatie (zie ook Bémont et al 1993, 100-102 fig. 36d-37 (M. Jeanlin)). De
afdruk van het maldeel nr. 3031 is amper 2 % kleiner dan die van cat. nr. 3029. Met dit kleine 
hoogteverschil kan cat. nr. 3031 als behorend tot dezelfde generatie worden beschouwd.
Externe mechanische verbanden:  stam 6.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 33 (36) uit Velzeke werd gevonden in een tweede-eeuwse laag 
behorend tot het westelijk heiligdom (context 221).
Inscriptie:  de vier maldelen van serie 36 uit Toulon-sur-Allier werden gesigneerd. Het maldeel
3028 (36) werd op de rugzijde gegraveerd door Tritogeno, het maldeel 3029 (36) door Vivus,
het maldeel 3031 (36) door Silvinus en het maldeel 3034 (36) door Tiberius. Zij behoren tot 
eenzelfde generatie.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Gegraveerde navel. Gegraveerde lijn
in de onderbuik. Luchtgat achter de linkerpols. Herwerking door gravure van de mal cat. nr. 
3031: het kleed is onderaan geretoucheerd met schuine en gebogen plooien.
Petrografie:  Cat. nr. 33 (36) behoort petrografisch tot pasta 5, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre. Cat. nr. 5049 (36) behoort petrografisch tot
pasta 8, toegeschreven aan Toulon-sur-Allier Champ Lary..
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)..
Datering uit context: 100-200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90/100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 5049.

Cat. nr. 3030. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 20,6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25486. Verzameling: A. Rambert,
Vichy. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter
de linkerpols. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 112 nr. 78.

Cat. nr. 3033. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Het 
hoofd dat er op gekleefd is behoort mogelijk niet tot dit beeldje. Hoogte met hoofd: 20 cm.. Bewaarplaats: Dijon MA. 
Inventarisnummer: 73.3.95. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 7 nr. 8 pl. V.

Cat. nr. 3028. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig maldeel voor de voorzijde. Hoogte van het maldeel: 19 cm. Hoogte van de afdruk: 18,5 
cm. Een gebogen lijn grenst de bovenkant van de onderbuik af. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28148. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
voetstuk. Gegraveerde navel. Gegraveerde lijn in de onderbuik. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. 
Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure: TRITOGIINO. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 49; Rouvier-Jeanlin 
1972, 112 nr. 77.

Cat. nr. 3029. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig maldeel van de keerzijde. Hoogte van het maldeel: 19,5 cm. Hoogte van de afdruk: 18,4
cm. . Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28149. Productietechniek: kleimal. Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure: VIVI of 
VILIS. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 112 nr. 79; Lange 1990 (Salzburg), 48-49 nr. 3.

Cat. nr. 3031. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Beschadigd aan de zijkant van het rechterbeen. Hoogte van de mal: 20 
cm. Hoogte van de afdruk: 19 cm. . Hoogte: 20 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
28146. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Het kleed is
onderaan geretoucheerd met schuine en gebogen plooien. Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure: SILVINI. 
Bibliografie: CIL XIII, 10015, 44b; Rouvier-Jeanlin 1972, 113 nr. 81.

Cat. nr. 3032. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig.. Hoogte: 19 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
27956. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Ribbelvormig
omrande ogen. Witte pasta. De voorste helft komt uit de mal van Tritogeno en de keerzijde komt uit mal van Silvini. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 113 nr. 80.
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Cat. nr. 3034. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte van de afdruk: 18,8 cm.. Bewaarplaats: Moulins MAA. 
Inventarisnummer: 5.3.24. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure: TIBERIVS. Bibliografie: Bémont et al 1993, 100-102 fig. 36d-37 (M.
Jeanlin): tekening van de afdruk van de mal..

Cat. nr. 5049. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 19,5 cm. Bewaarplaats: Brussel KMKG. Bibliografie: Juste T., Catalogue des 
collections composant le Musée royal d’antiquités, d’armures et d’artillerie, Bruxelles 1864, 198, DD.85: “Vénus 
Anadyomène, statuette en argile blanche, déterrée à Toulon (Allier). Don de M. Ed. Tudot, conservateur du Musée 
d’antiquités de Moulins.”.

Cat. nr. 33. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C
908). Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. 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. 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 44: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan een 
dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - haarrol met twee knopen op de
slapen - de rechterhaarlok vooraan valt S-vormig omlaag, de linkerlokken volgen de
schouderlijn - kleed met vooraan 2 lussen van vrijwel gelijke grootte en gebroken V-vormige 
plooien, achteraan 2 lussen en 4 gebogen plooien.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 1107 is het grootste exemplaar. Cat. nr. 1 en 3 zijn 3
% kleiner. Cat. nrs. 9 en 4 vertonen een krimp van 5 % tegenover cat. nr. 1107 en 2 % 
tegenover cat. nr. 1. Cat. nr. 825 vertoont een krimp van amper 1 % tegenover cat. nr. 9. Cat. 
nrs. 10, 11 en 3056 vormen een jongere generatie met een krimp van 5 tot 6 % tegenover cat. 
nr. 1. Cat. nrs. 10 en 11 vertonen een krimp van 3 % tegenover cat. nr. 9. Cat. nr. 3056 vertoont
een krimp van 4 % tegenover cat. nr. 9. Cat. nr. 34 vertegenwoordigt opnieuw een duidelijk
jongere generatie met een krimp van 8 % tegenover cat. nr. 1. Het beeldje heeft dezelfde
lichaamsverhoudingen, maar de heupbeweging is minder sterk. Cat. nr. 1187 heeft dezelfde 
contouren als cat. nr. 9 en behoort tot dezelfde generatie. Alle lichaamsverhoudingen zijn 
gelijk, maar het kleed is licht herwerkt. Aan de voorzijde verloopt de binnenste lus die tegen het
been aanleunt schuiner. Aan de keerzijde is het detail zeer sterk vervaagd.
Externe mechanische verbanden:  stam 7.
Iconografische verbanden:  de keerzijde van nr. 9 (44) is 2% kleiner dan die van 3030 (36) van
stam 6.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1187 uit Bruyelle is gevonden in een context die exemplarisch 
is voor de eerste helft van de tweede eeuw (context 37). De statuette staat mee aan het begin 
van serie 44 en de stamevolutie van stam 7. Cat. nrs. 1, 3, 4, 9, 10, 11, 34 en 1107 uit Harelbeke
werden gevonden in een verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C.
(context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Ribbelvormig omrande ogen. De ruimte van de buik tot halverwege de bovenbenen vormt de 
grootste holte. Hierin mondt steeds het luchtgat uit dat geboord werd achter de linkerpols.
Herwerking (?): horizontale groef in de onderbuik van cat. nr. 3056.
Petrografie:  Cat. nrs. 4 (44), 9 (44) en 825 (44) behoren petrografisch tot pasta 5, 
toegeschreven aan Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: 
petrografische analyse 4 (44), 9 (44) en 825 (44).
Datering uit context: 100-150/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 9.

Cat. nr. 825. Site: Blicquy Ville d’Anderlecht. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 25: Noordoostgalerij van de
temenos. 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. Kleur: licht grijs tot licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/2,5). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 1187. Site: Bruyelle. Vindplaats: Ferme de la Haute Eloge. Context nr. 37: déptoir. 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. Kleur: beige
kern. Oppervlak witter. Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Ancieau et al. 1998, 27 (enkel vermelding).
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Cat. nr. 1. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: beige (geeloranje). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Despriet 1973,15 nr. 21.

Cat. nr. 4. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Despriet 1973,16 nr. 32.

Cat. nr. 9. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: beige 
(geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 48 nr. 184.

Cat. nr. 11. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 15 nr. 26.

Cat. nr. 1107. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Bibliografie: De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 27
onderste rij, tweede van rechts.

Cat. nr. 3056. Site: London. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 611: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
het voetstuk. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: London GM. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Horizontale groef in de onderbuik. Bibliografie: Jenkins 1962
(Mother-Godess), Pl. 175 fig. 7.
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Serie 45: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan een 
dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - haarrol met twee knopen op de
slapen - de rechterhaarlok vooraan valt S-vormig omlaag, de linkerlokken volgen de
schouderlijn - kleed met vooraan 2 lussen van ongelijke grootte en 3 V-vormige plooien kort 
onder elkaar, achteraan 2 smalle lussen en 5 gebogen plooien .
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 758, 58, 24, 6, 5, 3057 en 793 behoren tot eenzelfde
generatie. Het detail van het kleed van cat. nr. 758 is volledig vervaagd, maar de verhoudingen
en contouren bevestigen de mechanische verwantschap met serie 45. Cat. nrs. 758 en 3057 uit
Brive zijn vrijwel identiek en zouden uit dezelfde mal kunnen stammen. Cat. nr. 3058,
eveneens uit Brive heeft een identieke plooienval, de verticale scheidingen tussen beide benen
en tussen het linkerbeen en het kleed bevinden zich op dezelfde plaats, zodat de 
malverwantschap vaststaat. Het kleed werd echter verbreed aan de rechterzijde en het 
linkerbeen is sterk versmald. Het gaat duidelijk om een herwerkte mal en mogelijk zelfs een 
nieuwe serie. Cat. nr. 38 is 2 % kleiner dan cat. nr. 758. Cat. nr. 14 is 6 % kleiner dan de andere
exemplaren.
Externe mechanische verbanden:  stam 7.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 6 uit het westelijk heiligdom van Velzeke (context 221) en nr.
24 uit Liberchies (context 110) werden gedateerd na de eerste eeuw. De exemplaren cat. nrs.
3058 en 3057 uit de rue Charles Teyssier (1980/1981) in Brive-la-Gaillarde werden gedateerd 
op basis van hun correlatie met sigillata van de groep Brive I, tussen 75/80 en 100/110 n.C.
(context 369). De tweede-eeuwse datering van de exemplaren uit Liberchies cat. nr. 24 en
Velzeke cat. nr. 6, die tot dezelfde generatie behoren als de cat. nr. 3057 uit Brive, maakt een
eerste-eeuwse datering voor de contexten van Brive erg onwaarschijnlijk. Voor de vondsten uit
de rue Charles Teyssier geldt dan ook de aanvang van de lokale productie van het atelier van de
rue Marie-Rose Guillot na 150 n.C. als terminus ante quem. Cat. nrs. 5, 14, 38, 58, 758 en 793
uit Harelbeke werden gevonden in een verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 
70 tot 220 (?) n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Fijne naad. Typische werkwijze voor het aandrukken van de pasta, waarbij hoofd en borst 
telkens door één vingerindruk in de mal werden gedrukt. Een gootvormig vingerspoor vormt de
overgang tussen hoofd en borst enerzijds en tussen borst en buik anderzijds. De ruimte van de 
buik tot halverwege de bovenbenen vormt de grootst holte. Hierin mondt steeds het luchtgat uit
dat geboord werd achter de linkerpols. De borsten van cat. nr. 758 zijn knopvormig herwerkt 
(zie ook serie 49).
Petrografie:  Cat. nr. 14 (45) behoort petrografisch tot pasta 8, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier Champ Lary. Cat. nr. 758 (45) behoort petrografisch tot pasta 5, 
toegeschreven aan Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre..
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)..
Datering uit context: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 758.

Cat. nr. 3057. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: rue Charles Teyssier (1980/1981). Context nr. 369: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard van de heup tot aan de voeten. Hoogte: 10 cm. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. 
Inventarisnummer: 81 67 1046. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Fijne naad. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Oppervlak licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/4). Blinkende oranje
engobe (?). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Moser-Gautrand en Moser 1981,
25 Pl.Ie-f; Gallia 39, 1981, 459 fig. 2 eerste rij, vierde van links (J.-M. Desbordes).

Cat. nr. 3058. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: rue Charles Teyssier (1980/1981). Context nr. 369: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde van de voeten tot aan de borst. Hoogte: 11 cm. Breedte: 4,6 cm. Bewaarplaats: 
Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 81 67 1015. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd voetstuk. Fijne naad. Kleur: witter dan licht grijs (Munsell10 YR 8/2). Intentioneel geel glazuur: het 
volledige buitenoppervlak draagt sporen van geel glazuur. Onder het glazuur bevindt zich een licht oranje engobe of 
verkleuring van het oppervlak. Glazuursporen bevinden zich ook bovenaan, ter hoogte van de breuk en iets lager. Dit
wijst op hoge temperaturen na de breuk: secundaire brand of misbaksel ?. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, blinkend. Bibliografie: Moser-Gautrand en Moser 1981, 25 Pl.Ig.

Cat. nr. 5. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: oppervlak met oranje vlek onderaan de rug. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 16 nr. 33.

Cat. nr. 14. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.
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Cat. nr. 38. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Bibliografie: Despriet 1973, 12 fig. 4 tweede van links: op 
deze foto werden hals en schouder aan de linkerzijde te diep uitgeknipt.

Cat. nr. 58. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Despriet 1973, 15 nr. 25.

Cat. nr. 758. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
Bewaringstoestand: maten berekend uit de schaal van de foto in Despriet 1973. Hoogte: 16,2 cm. Breedte: 5,5 cm.
Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Bibliografie: Despriet 1973, 12 fig. 4 links.

Cat. nr. 24. Site: Liberchies Les Bons-Villers. Vindplaats: Complex van vergaarputten. Context nr. 110: Sleuf 900:
laag uit tweede eeuw. 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. 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.

Cat. 
Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. 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. 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.
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Serie 46: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan een 
dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - haarrol met twee knopen op de
slapen - de rechterhaarlok vooraan buigt naar binnen, de 3 andere volgen de schouderlijn - 
kleed met vooraan 2 lussen, met daaronder 2 schuine plooien naar links en 2 schuine plooien 
naar rechts die elkaar kruisen en achteraan 1 dubbele lus en 5 gebogen plooien - de linkerduim
is gescheiden van de hand en ligt op de dij.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 18 is het grootste exemplaar. Cat. nr. 20 vertoont een
krimp van 2 % tegenover cat. nr. 18. De keerzijde van cat. nr. 3062 heeft dezelfde plooienval 
als cat. nr. 20, waarbij de verschillende plooien precies even ver uit elkaar liggen. Ook het 
aansluitend linkerbeen is even breed. Ondanks de onmiskenbare malverwantschap zijn het 
rechterbeen en vooral het bekken aan dezelfde zijde breder bij cat. nr. 3062. Cat. nrs. 19, 21, 22
en 23 vertonen een krimp van 5 % tegenover cat. nr. 18. De haarlok van cat. nr. 22 heeft een
rechter verloop dan de andere exemplaren.
Externe mechanische verbanden:  stam 7.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 22 (46) uit Hofstade werd gevonden in een gesloten 
vondstcontext gedateerd tussen 40 en 170 n.C. (context 85). Het is één van de jongste
exemplaren van de serie. Cat. nr. 23 (46) uit Liberchies behoort tot dezelfde generatie. De
datering van het laatste exemplaar, omstreeks het einde van de tweede eeuw, moet daarom 
worden herzien (context 108). De datering van het geassocieerde gebouw en de waterput, 
verantwoordt voor het exemplaar uit Liberchies een datering na de eerste eeuw. Een iets
vroegere aanzet voor de oudere exemplaren blijft echter mogelijk. Een datering na de eerste 
eeuw wordt bevestigd door cat. nrs. 3060 (46) en 3061 (46) afkomstig uit een keramiekdepot
uit Gauting met aardewerk van het einde van de eerste eeuw tot het einde van de tweede eeuw 
(context 494). Het exemplaar uit Hofstade levert de terminus ante quem.
Inscriptie:  maldeel nr. 3062 (46) werd op de rugzijde gegraveerd door Sextus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk met dubbel geprofileerde onderrand of effen. Fijne naad. Rond luchtgat achter de 
linkerpols.Ook de wijze waarop de klei in de mal werd gedrukt is typisch: een grote holte van 
de buik tot aan de knieën is verbonden met de kleinere holtes ter hoogte van de borst en het 
hoofd door middel van een lang gootvormig vingerspoor. Bij cat. nr. 23 ontbreekt het 
gootvormig spoor. De vervorming van het kleed bij cat. nr. 18 is veroorzaakt door het 
vastdrukken van de figuur op het voetstuk. Dit toont aan dat de beeldjes nog niet lederhard 
waren bij de montage.
Petrografie:  Cat. nr. 18 (46), 20 (46) en 22 (46) behoren petrografisch tot pasta 4, 
toegeschreven aan Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: 
petrografische analyse 18 (46), 20 (46) en 22 (46).
Datering uit context: 96-170 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 20.

Cat. nr. 3060. Site: Gauting. Vindplaats: Reismühlerfeld. Context nr. 494: Sigillatadepot 1947. Bewaringstoestand: 
bewaard van het hoofd tot onder de borst. Bij restauratie werd het fragment samengevoegd met een fragment van de
benen dat niet met zekerheid tot hetzelfde beeldje behoord. Hoogte: 6,9 cm. Bewaarplaats: München PSS. 
Inventarisnummer: 1947, 3.6. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Krämer 1952, 283-284 en Taf. 37, 6 (bovendeel zonder restauratie); Kellner 1971, 
97 fig. 49 rechts (na restauratie); Schauerte 1985, 155 nr. 138: met hoogtemaat; Von Gonzenbach 1986, 66 Gauting 
Taf. 48,2 rechts (na restauratie).

Cat. nr. 3061. Site: Gauting. Vindplaats: Reismühlerfeld. Context nr. 494: Sigillatadepot 1947. Bewaringstoestand: 
Bewaard van de hals tot de voeten. Terug samengesteld uit 3 fragmenten, met kleine ontbrekende fragmenten ter 
hoogte van de breukvlakken. De lusvormige uitsprong van het kleed, het hoofd en het voetstuk werden toegevoegd bij
de restauratie. Hoogte: 15,2 cm. Bewaarplaats: München PSS. Inventarisnummer: 1947, 5. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Krämer 1952, 283-284 en Taf. 37, 3 (afbeelding zonder 
restauratie); Kellner 1971, 97 fig. 49 links; Schauerte 1985, 154 nr. 135: met hoogtemaat; Von Gonzenbach 1986, 66
Gauting Taf. 70,1 links.

Cat. nr. 18. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.
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Cat. nr. 19. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 22. Site: Hofstade Steenberg. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 85: Sleuf 50/9, kuil 3 (1950). 
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. 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.

Cat. nr. 23. Site: Liberchies Les Bons-Villers. Vindplaats: Ten noorden van sector E, sleuf 150. Context nr. 108: laag 
eind tweede eeuw. 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. 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.

Cat. nr. 3059. Site: Mainz. Vindplaats: Ecke Gymnasiumstrasse - Kleine Emmeranstrasse: Baugrube Parkhaus. 
Context nr. 625: Waterput (?). Bewaringstoestand: de voorzijde van de romp, de schouders en het hoofd ontbreken. 
Hoogte: 14,6 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: 63,79. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Bibliografie: Stümpel 1965-1966, Taf. 30 boven rechts; Schauerte 
1985, 154 nr. 133 Taf. 14,4.

Cat. nr. 3062. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste helft
van het maldeel van de keerzijde. Hoogte van de afdruk: 10,8 cm. Breedte van de afdruk: 5,6 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28162. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 43b: Saint-Pourçain-sur-Besbre; Rouvier-Jeanlin 1972, 126
nr. 135: waar het museuminventaris als herkomst Toulon-sur-Allier aangeeft, situeert Rouvier-Jeanlin de herkomst in
Saint-Pourçain-sur-Besbre op basis van het krijtachtig voorkomen van de pasta.
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Serie 37: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan een 
dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - haarrol met twee knopen op de
slapen - vooraan krullende rechterhaarlok met de onderste punt naar binnen, de linkerlokken 
volgen de schouderlijn - kleed met vooraan 2 lussen die gescheiden zijn van de schuine plooien
eronder door een horizontale lijn, achteraan 2 lussen en 8 gebogen plooien kort onder elkaar.
Interne mechanische verbanden:  de afdruk van maldeel cat. nr. 3036 vertoont een krimp van 4
% tegenover die van maldeel cat. nr. 3035. Cat. nr. 36 is 9 % kleiner dan de afdruk van cat. nr.
3035. De kleedplooien zijn niet meer herkenbaar, maar alle interne verhoudingen stemmen
overeen zodat de mechanische verwantschap vaststaat. Wel zijn de haarlokken vooraan dikker 
en is de rechteronderarm zwaarder.
Externe mechanische verbanden:  stam 6.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3035 (35), 3036 (36) en 3037 (37) uit Toulon-sur-Allier zijn 
gedateerd tussen 69 en 200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ
Lary en La Forêt (context 787). Cat. nr. 36 (37) uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde
context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 (?) n.C. (context 74).
Inscriptie:  twee van de maldelen van serie 37 uit Toulon-sur-Allier werden gesigneerd: cat. nr.
3035 (37) werd op de rugzijde gegraveerd door Priscus, met toevoeging van de letter X en cat.
nr. 3036 (37) werd op de rugzijde voorzien van een graveerde X.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen.Luchtgat achter de linkerpols.
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).
Datering uit context: 70-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90/100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3035: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 36. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Bibliografie: Despriet 1975 (Harelbeke), 209 fig.
9 tweede van rechts; Ooghe et al. 1979, fig. 30 tweede van rechts.

Cat. nr. 3035. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig maldeel van de voorzijde. De hoogte van de afdruk is 17,5 cm. Hoogte: 17,5 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28141. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Inscriptie: op de rugzijde van de mal in
gravure: PRISCVS X. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 111 nr. 74.

Cat. nr. 3036. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig maldeel van de keerzijde. Hoogte van het maldeel 19 cm. Hoogte van de afdruk 17. 
Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 17600. Productietechniek: kleimal.
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de buitenzijde van de mal staat de
inscriptie: X. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 112 nr. 76.

Cat. nr. 3037. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
9743. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met een
horizontale groef bovenaan. Ribbelvormig omrande ogen. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 111 nr. 75.

Serie 38: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan een 
dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - haarrol met twee knopen op de
slapen - rechterhaarlok vooraan licht naar binnen gebogen, linkerlokken volgen de schouderlijn
- kleed met vooraan 2 lussen die gescheiden zijn van V-vormige plooien eronder door een 
horizontale lijn, achteraan 2 lussen.
Externe mechanische verbanden:  stam 6.
Inscriptie:  de beide maldelen van serie 38 werden gesigneerd: cat. nr. 3246 (38) werd op de
rugzijde in gravure gesigneerd door Priscus en cat. nr. 3247 (38) werd op de rugzijde voorzien
van twee grote kruisen.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Fijne naad. Ribbelvormig omrande ogen. Een rond luchtgat achter de linkerpols.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3038 (38) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische Alliergroep
met hoog gehalte aan K2O en werd in de literatuur toegeschreven aan Toulon-sur-Allier 
(Rey-Delqué 1985, 23: testresultaat LRMF 6390 en herkomstinterpretatie Toulon-sur-Allier).
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt:
epigrafie (coroplast) 3247 (38); Allier: chemische analyse 3038 (38).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90/100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met
iconografie: 100-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3246: Rouvier-Jeanlin 1971.

Cat. nr. 3038. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 19,4 cm. Bewaarplaats: Toulouse MSR. Inventarisnummer: 25 969. Verzameling: Lartet. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Fijne naad.
Een rond luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rey-Delqué 1985, 22-23.
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Cat. nr. 3246. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig
maldeel van de voorzijde. Hoogte: 19 cm. Breedte: 7,4 cm. Bewaarplaats: Auxerre MAH. Inventarisnummer: 0-95. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande
ogen. Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure: PRISCVS. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1971, 333
nr. 4 Pl. II.

Cat. nr. 3247. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig
maldeel van de keerzijde. Hoogte: 19,2 cm. Breedte: 7,4 cm. Bewaarplaats: Auxerre MAH. Inventarisnummer: 0-96. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: 2 grote 
kruisen gegraveerd op de keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1971, 333-334 nr. 5
Pl.II.

Serie 39: kleed met soepel vallende, schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping
- alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan een
dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - haarrol met twee knopen op de
slapen - rechterhaarlok vooraan licht naar binnen gebogen - kleed met vooraan 2 lussen en 5
V-vormige plooien, achteraan 2 lussen en 8 gebogen plooien kort onder elkaar.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3041 is 6 % kleiner dan de afdruk van het maldeel nr.
3040. Cat.nr. 3041 uit Toulon-sur-Allier en cat. nr. 59, behoren tot eenzelfde generatie. Bij cat.
nr. 59 is de onderzijde van de binnenste lus onder de linkerhand vervaagd door de herwerking 
van het kleed. Dit is eveneens vast te stellen bij de mal uit Toulon-sur-Allier en bij cat. nr. 3041
van dezelfde vindplaats. Ondanks de sterke verwantschap stammen cat. nrs. 3041 en 59 
vermoedelijk niet uit dezelfde mal. De lusvormige uitsprong en de linkerhand die erop ligt zijn
breder bij cat. nr. 59. De voorzijde van cat. nr. 15 is ongeveer 4 % groter dan cat. nr. 3041. Het
detail van het kleed is zeer sterk vervaagd. Het is daarom niet uit te maken of het exemplaar 
behoort tot een sterk verwante serie tussen serie 38 en 39. De keerzijde van cat. nr. 15 is sterk
aangepast. Het rechterbeen werd verbreed en het kleed versmald, terwijl de contouren 
ongewijzigd bleven.
Externe mechanische verbanden:  stam 6.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3040 (39) en 3041 (39) uit Toulon-sur-Allier zijn gedateerd 
tussen 69 en 200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en 
La Forêt (context 787). Cat. nrs. 15 (39) en 59 (39) uit Harelbeke werden gevonden in een 
verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 (?) n.C. (context 74).
Inscriptie:  de beide maldelen van serie 39 uit Toulon-sur-Allier werden gesigneerd: cat. nrs.
3039 (39) en 3040 (39) werden op de rugzijde in gravure gesigneerd door Priscus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Luchtgat achter de linkerpols.
Petrografie:  Cat. nr. 15 (39) behoort petrografisch tot pasta 5, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre. Cat. nr. 59 (39) behoort petrografisch tot pasta
8, toegeschreven aan Toulon-sur-Allier Champ Lary.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3043 (39) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische Alliergroep
met hoog gehalte aan K2O en werd in de literatuur toegeschreven aan Toulon-sur-Allier 
(Camuset - Le Porzou 1985, 47: testresultaat LRMF 10069 en herkomstinterpretatie 
Toulon-sur-Allier II)..
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)..
Datering uit context: 70-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90/100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3041: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 15. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 3216. Site: Nor’nour. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 690: Onbekend. Bewaringstoestand: voorzijde 
bewaard zonder de basis. Het kapsel is beschadigd aan de linkerzijde. Inventarisnummer: vondstnummer NN I 143,
NN I 115, NN II. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. 
Bibliografie: Dudley 1967, 20 nr. 1 Pl. IV B.

Cat. nr. 3042. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: keerzijde van
het 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 115 nr. 89.
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Cat. nr. 3043. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: kleed, benen
en een fragment van de basis. Hoogte: 7,3 cm. Bewaarplaats: Paris MC. Inventarisnummer: AC2000/348.6.
Verzameling: Picketty, Paris. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Bibliografie: Camuset - Le Porzou 1985, 46-47 nr. 11.

Cat. nr. 3039. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig maldeel van de voorzijde . Hoogte van de mal: 19 cm. Hoogte van de afdruk: 17 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 9753. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Inscriptie: op de rugzijde van de mal in
gravure: PRISCVS X. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 114 nr. 82.

Cat. nr. 3040. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Het hoofd en de rechterbovenarm ontbreken. Hoogte van de mal: 15
cm. Hoogte van de afdruk:14 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28141. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de
rugzijde van de mal in gravure: PRISCVS. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972,114 nr. 84.

Cat. nr. 3041. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder de basis. Hoogte: 16,3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 2773. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: okerachtig. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972,114 nr. 85.

Serie 40: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan een 
dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - haarrol met twee knopen op de
slapen - rechterhaarlok vooraan licht krullend op de bovenarm, links licht krullend langs de 
schouderlijn - kleed met vooraan één V-vormige plooi en daaronder drie schuin afdalende 
plooien.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 12 en 13 behoren tot dezelfde generatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 6.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3248 (40) uit Toulon-sur-Allier kan algemeen gedateerd worden
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary in de tweede of het begin van de
derde eeuw (context 788).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Ribbelvormig omrande ogen. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 3248 (40).
Datering uit context: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90/100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3248: Tudot 1860.

Cat. nr. 12. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
Bewaringstoestand: 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 3248. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: een tekening van de volledige statuette door E. Tudot is bewaard. De hoogtemaat is afgeleid van 
de tekening op schaal. Hoogte: 19,4 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
bolvormig voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Bibliografie: Tudot 1860, Pl. 22 rechts: door Tudot toegeschreven
aan Priscus.
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Serie 41: kleed met soepel vallende, schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping
- alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding (?) - kleed met vooraan 
een dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - de rechterhaarlok vooraan valt
S-vormig omlaag, achteraan krult ze in de richting van de bovenarm, de linkerlokken volgen de
schouderlijn - kleed met vooraan 2 lussen, één V-vormige en 1 schuine plooi, achteraan 2
smalle lussen en 4 gebogen plooien.
Externe mechanische verbanden:  stam 7.
Iconografische verbanden:  de lichaamsverhoudingen en contouren van de keerzijde van 3049 
(41) zijn verwant aan die van 3030 (36) van stam 6, maar de positie van de kleedplooien is niet
identiek.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3049: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3049. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder 
het hoofd en het grootste deel van het voetstuk. Hoogte: 14,8 cm. Breedte: 4,5 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 6857. Verzameling: Oppermann. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: oker. 
Oppervlak wit: engobe (?). Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 115 nr. 90; Rouvier-Jeanlin 1986, 31 nr. 74 pl. III.

Serie 928: kleed met soepel vallende, schuine of gebogen plooien en met lusvormige
uitstulping - alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding (?) - kleed
met vooraan een dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - de rechterhaarlok 
vooraan valt S-vormig omlaag, achteraan krult ze in de richting van de bovenarm, de 
linkerlokken volgen de schouderlijn - kleed met vooraan 2 lussen en 1 schuine plooi, achteraan
2 smalle lussen onder de hand en daaronder 3 langwerpige lussen onder elkaar.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 25 (928) werd gevonden in een ensemble van kuilen met
voorwerpen uit de Claudische en Flavische tijd (context 217). Het ontbreken van een 
afzonderlijke inventaris per kuil is een bezwarende factor voor de datering van het beeldje.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: (?)40-75/100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 25.

Cat. nr. 25. Site: Tournai. Vindplaats: Rue de la Tête d'Or. Context nr. 217: Perceel F 529 f, kuilen bij kelder. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Verzameling: Lambert. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols. Bibliografie: L'Archéologie en Hainaut 1978, 52-55 Pl. VIII fig. 10-11.

Serie 42: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan een 
dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - haarrol met twee knopen op de
slapen - de rechterhaarlok vooraan valt S-vormig omlaag, achteraan krult ze in de richting van 
de bovenarm, de linkerlokken volgen de schouderlijn - kleed met vooraan 2 lussen, 3
V-vormige plooien en achteraan 2 smalle lussen en 4 gebogen plooien.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3050 vertoont een krimp van 2 % tegenover cat. nr. 
3054. De plooienval van cat. nr. 60 is sterk vervaagd, maar de contouren en interne 
verhoudingen garanderen de mechanische verwantschap met de serie. Het exemplaar is 4 % 
groter dan cat. nr. 3050.
Externe mechanische verbanden:  stam 7.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 60 (42) uit Velzeke werd gevonden in een tweede-eeuwse laag 
in het westelijk heiligdom (context 221).
Inscriptie:  maldeel nr. 3051 (42) uit Vichy werd op de rugzijde gegraveerd door Senillus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Luchtgat 
achter de linkerpols. Ribbelvormig omrande ogen.
Petrografie:  Cat. nr. 60 (42) behoort petrografisch tot pasta 5, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Vichy: maldeel en epigrafie (coroplast) 3051 (42);
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 60 (42).
Datering uit context: 100-200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3050: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3052. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: avenue de la Gare, près de la caserne 1859/1860. Context nr. 945: . 
Bewaringstoestand: bewaard van boven de voeten tot de hals. Hoogte: 13,4 cm. Breedte: 4,4 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 1584. Verzameling: Fabre, Clermont-Ferrand. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 
116 nr. 92.

Cat. nr. 3054. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 18,9 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3173. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Fijne naad. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 150 nr. 122 Taf. 13,1-3.
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Cat. nr. 3050. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 18,6 cm. Breedte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 49668. 
Verzameling: A. Rambert, Vichy. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 116 nr. 91.

Cat. nr. 3053. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste helft
van het maldeel voor de voorzijde. Breedte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
25442. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 116 nr. 97.

Cat. nr. 60. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C
908). Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. Hoogte: 5,4 cm. Bewaarplaats: 
privéverzameling W. Jamée, Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 29. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978, 122 nr. 24, Pl. XI,14 .

Cat. nr. 3051. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van de
keerzijde. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 503. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure: SIINILLVS. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 
1972, 116 nr. 91, “autres exemplaires”: geen vermelding van de herkomst; Bémont et al. 1993, 121 (M. Jeanlin): 
Vichy.

Serie 986: kleed met soepel vallende, schuine of gebogen plooien en met lusvormige
uitstulping - alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met 
vooraan een dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - haarrol met twee knopen
op de slapen - de rechterhaarlok vooraan valt S-vormig omlaag, de linkerlok volgt de
schouderlijn - kleed met vooraan 2 vanaf de zijkant schuin afdalende plooien onder elkaar.
Externe mechanische verbanden:  stam 7.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 5088 (986) is afkomstig uit een keramiekdepot uit Gauting met
aardewerk van het einde van de eerste eeuw tot het einde van de tweede eeuw (context 494).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 96-192/? n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 5088: Krämer 1952.

Cat. nr. 5088. Site: Gauting. Vindplaats: Reismühlerfeld. Context nr. 494: Sigillatadepot 1947. Bewaringstoestand: 
Volledig bewaard. Hoogte: 18,2 cm. Bewaarplaats: München PSS. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Krämer 1952, 283-284 en Taf. 37, 7; Kellner 1971, 97
fig. 49 midden; Schauerte 1985, 150 Nr. 123 (met hoogtemaat); Von Gonzenbach 1986, 66 Gauting Taf. 48,2 links.

Serie 43: kleed met soepel vallende, schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping
- alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan een
dubbele lus onder de hand en daaronder schuine plooien - haarrol met twee knopen op de
slapen - rechts vrij dikke rechte haarlokken, de linker haarlokken volgen de schouderlijn - kleed
met vooraan 2 lussen van bijna gelijke grootte en 3 V-vormige plooien, achteraan 2 lussen en 
minstens 7 gebogen plooien.
Externe mechanische verbanden:  stam 7.
Iconografische verbanden:  vermoedelijk bestaat een relatie tussen stam 7 en serie 55. Tussen 
cat. nr. 3253 (55) en nr. 3055 (43) blijft een lacune door een hoogteverschil van ongeveer 25 %.
Een rechtstreeks verband kan daarom voor dit exemplaar niet met absolute zekerheid bewezen
worden.
Gedateerde contexten:  statuette 3055(706) uit de Parijse Nécropole du sud werd in het graf
bijgezet in de late tweede of derde eeuw (context 706).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Ribbelvormig omrande ogen. Luchtgat achter de linkerpols.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3055 (43) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische Alliergroep
met laag gehalte aan K2O en werd in de literatuur toegeschreven aan Saint-Pourçain-sur-Besbre
(Camuset - Le Porzou 1985, 39: testresultaat LRMF 10063 en herkomstinterpretatie: 
Saint-Pourçain-sur-Besbre I).
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Allier: chemische analyse 3055 (43).
Datering uit context: ?/180-250/? n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-150 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3055: Camuset - Le Porzou 1985.

Cat. nr. 3055. Site: Paris. Vindplaats: Nécropole du sud (faubourg Saint-Jacques). Context nr. 706: Boulevard de 
Port-Royal, tombe A 61 (Fouilles Magne en juillet 1982). Bewaringstoestand: 
. Hoogte: 16,2 cm. Bewaarplaats: Paris MC. Inventarisnummer: AC 1000/430. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Luchtgat achter de linkerpols. 
Bibliografie: Camuset - Le Porzou 1985, 15 fig. 14, 36-39 nr. 5.
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Serie 47: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met onder de hand
V-vormige plooien - licht verhoogde haarrol - de rechterhaarlok vooraan naar buiten gebogen, 
de linkerlok vooraan volgt de schouderlijn - kleed met vooraan omgekeerd V-vormige plooien.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3047 is ongeveer 7 % kleiner dan de mal cat. nr. 3044.
Rekening houdend met de krimp, behoren beiden tot een zelfde generatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 6.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3044 (47) en 3045 (47) uit Toulon-sur-Allier zijn gedateerd 
tussen 69 en 200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en 
La Forêt (context 787).
Inscriptie:  het maldeel nr. 3044 (47) uit Toulon-sur-Allier werd op de rugzijde gesigneerd door
Liberaris.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Luchtgat achter de linkerhand. Herwerking door 
gravure van de mallen cat. nsr. 3045 en 3046: vingers en haren vooraan en diep gegraveerde 
middenscheiding op het achterhoofd.
Productieregio:  
3044 (47) en 3045 (47).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90/100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3047: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3047. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: avenue de la Gare, près de la caserne 1859/1860. Context nr. 945: . 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 1583. Verzameling: Fabre, Clermont-Ferrand. Productietechniek:  Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Groot rond luchtgat achter de linkerhand. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 108, nr. 59.

Cat. nr. 3046. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment van
het maldeel van de voorzijde. Het hoofd, de schouders en de rechteram zijn bewaard. De aangegeven hoogte is die van
de afdruk. Hoogte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25442. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Herwerking:
gegeraveerde haren en vingers. Kleur: oker. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 126 nr. 132;
Rouvier-Jeanlin 1986, 30 nr. 70 pl. IV.

Cat. nr. 3048. Site: Sens. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 308: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
18,5 cm. Bewaarplaats: Sens MMS. Inventarisnummer: F 148. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 30 nr. 71 pl. IV.

Cat. nr. 3044. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde, bewaard van de linkerschouder tot de voeten. Hoogte van het maldeel 
13,2 cm. Hoogte van de afdruk 12,8 cm. Hoogte: 12,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28139. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd: LIBIIRARIS. Kleur: roze. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 107 nr. 58.

Cat. nr. 3045. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bovenste helft van het maldeel van de keerzijde. Breedte: 7,6 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 6882. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Herwerking: diep gegraveerde middenscheiding op het achterhoofd. Kleur: wit tot roze. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 125 nr. 129 bis; Rouvier-Jeanlin 1986, 29 nr. 69 pl. IV.

Serie 48: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan 
schuin afdalende lusvormige plooien onder elkaar - haarrol met vooraan schuin omhoog
gegraveerde haren - zware losse lokken : de rechterhaarlok vooraan valt op de bovenarm, de
linker volgt de schouderlijn - drie plooien rond de linkerpols - de linkerduim staat dwars op de
hand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3215 (48) uit Toulon-sur-Allier kan algemeen gedateerd worden
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary in de tweede of het begin van de
derde eeuw (context 788).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Tepels gegraveerd.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 3215 (48).
Datering uit context: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-180/190 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3215: Tudot 1860.

Cat. nr. 3215. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: een tekening door E. Tudot van het volledig exemplaar is bewaard. De hoogtemaat werd afgeleid
van de schaal van de tekening. Hoogte: 20,9 cm. Verzameling: E. Tudot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Tepels gegraveerd. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.22 links.
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Serie 49: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan twee
concentrische lussen onder de hand en daaronder schuine plooien - licht verhoogde haarrol met
één knoop op de slapen - zware haarlokken, rechts vooraan verticaal op de bovenarm, links
vooraan volgt de schouderlijn - kleed vooraan, verticaal afgeboord aan de buitenzijde en onder
de lus zaagtandvormige plooien.
Interne mechanische verbanden:  beide beeldjes behoren tot een andere generatie. De lussen 
zijn herwerkt.
Iconografische verbanden:  de keerzijde van cat. nr. 3249 (49) is 9 % kleiner dan cat. nr. 3062
(46). Malverwantschap kan niet worden bewezen.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat 
achter de linkerpols. Borsten knopvormig herwerkt bij cat. nr. 3249 (zie ook serie 45).
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3249: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3249. Site: Augst. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 285: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder de
basis. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 07.1973. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Borsten knopvormig herwerkt bij cat. nr. 3249. Luchtgat achter de
linkerpols. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 19 Augst nr. 4 Taf. 68,2.

Cat. nr. 3250. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
onder de borst tot aan de voeten. Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Auxerre MAH. Inventarisnummer: 0. 99. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Kleur: wit. Oppervlak: glad, 
poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1971, 338 nr. 11 Pl.IV.

Serie 50: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met schuine
plooien - haarrol met twee knopen op de slapen - kleed vooraan verticaal afgeboord aan de 
buitenzijde en onder de hand zaagtandvormige plooien onder elkaar.
Iconografische verbanden:  serie 50 is mogelijk verwant aan stam 6. Het hoogteverlies van cat.
nr. 3251 (50) bedraagt 14 % tegenover cat. nr. 3041 (39). Ondanks het ontbreken van de 
tussenliggende generaties doen de contouren en interne verhoudingen een malverband
vermoeden.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat 
achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3251
(50).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3251: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3251. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28012. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Groot 
luchtgat achter de linkerpols. Kleur: oker. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 111 nr. 73.

Serie 52: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding en centrale knop - 
lusvormige plooien onder de linkerhand - twee vlechten die opklimmen op het achterhoofd en
een knop vormen op de top van het haarstuk - de voorste haarlokken krullen naar buiten, de 
achterste vallen rechtlijnig - kleed met lusvormige uitsprong, vooraan twee lussen onder de
hand met daaronder schuine plooien en achteraan één lus met daaronder gebogen plooien - 
rechterhand met vier aaneengesloten vingers - linkerduim los van de hand.
Iconografische verbanden:  nr. 3249 (49) is vrijwel van dezelfde generatie als nr. 3136 (52). De
krimp bedraagt amper 1 %, maar de kleedplooien zijn herwerkt en het kapsel is vernieuwd.
Malverwantschap is niet bewezen.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat 
achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3136
(52).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-190/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3136: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3136. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: Moulins MD. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: oker. Hardheid: zeer
hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 29 nr. 67 pl.3: het beeldje diende mogelijk voor de moulage bewaard in
St.Germain-en-Laye: Rouvier-Jeanlin 1972, 105 nr. 48bis.

Cat. nr. 3137. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd en borst. 
Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75815. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 105 nr. 48.
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Serie 53: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping -
alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met dubbele dot - kleed met vooraan schuine
plooien - haarrol met middenscheiding en dot in de hals - 4 losse lokken - kleed met achteraan
parallelle verticale plooien.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3063 (53) uit Brive-la-Gaillarde werd door de chronologische 
begrenzing van het atelier aan de rue Marie-Rose Guillot gedateerd tussen 150 en 175 n.C.
(context 370).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols.
Petrografie:  Cat. nr. 3451 (53) behoort petrografisch tot pasta 10, toegeschreven aan Brive rue
Marie-Rose Guillot.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Brive-la-Gaillarde rue Marie-Rose Guillot: statuette 
3063 (53), petrografische analyse 3451 (53).
Datering uit context: 150-175 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3069: Gallia 39, 1981.

Cat. nr. 3451. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 372: Onbekend. Bewaringstoestand: 
onderzijde van de voeten tot boven de knieën. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 94 12 51 . 
Vondstspecificatie: Vondstnummer E3 N?T. Kleur: hoofdzakelijk grijs (Munsell N5), gedeeltelijk licht grijs (Munsell
10 YR 8/2). Oppervlak wit tot grijs. Oppervlak: glad. Bibliografie: Niet gepubliceerd..

Cat. nr. 3063. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: rue Marie-Rose Guillot. Context nr. 370: coffre II. 
Bewaringstoestand: volledig bewaard zonder voetstuk.. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Moser F. en C. 1987, 44; F. Moser en C. Moser Gautrand in
Bémont et al. 1993, 87-91 fig. 30,1.

Cat. nr. 3069. Site: Villeneuve-sur-Lot. Vindplaats: Tour d’Eysses. Context nr. 832: Gevonden in de vulling van een
antiek afvoerkanaal. Bewaringstoestand: een fragment van de rechterzijkant van het voetstuk ontbreekt. Hoogte: 20,5
cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de
linkerpols. Bibliografie: Gallia 39, 1981, 490-491 fig. 21.

Serie 55: kleed met soepel vallende, schuine of gebogen plooien en met lusvormige uitstulping
- alleen de vingers raken het kleed - lage haarrol met middenscheiding, horizontaal lint en een 
dot boven het voorhoofd - dot in de hals - losse lokken op de schouders - kleed met vooraan 
V-vormige plooien.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De dot in de hals is in
twee gedeeld door een verticale groef. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3253 
(55).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-220/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3253: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3254. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: fragmentair 
bewaard maldeel voor de keerzijde, met het hoofd en de rechterarm. Hoogte van het maldeel 6,6 cm, breedte 5,2 cm.
Hoogte van de afdruk 5 cm, breedte 3,6 cm. Hoogte: 6,6 cm. Breedte: 5,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye
MAN. Inventarisnummer: 25442 . Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De dot in de hals is in twee gedeeld door een verticale groef. 
Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure: ...VS. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 107 nr. 56; M. Jeanlin in
Bémont et al. 1993, 119: toegeschreven aan Priscus, herkomst Vichy (?).

Cat. nr. 3253. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot halfweg de onderbenen. Hoogte: 11,2 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28012 . Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 107 nr. 57.
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Serie 54: kleed met soepele, trosvormige plooien - lage haarrol met middenscheiding - kleed 
met achteraan twee smalle lussen naast elkaar en daaronder gebogen plooien - haarrol met twee
knopen op de slapen - losse lokken verdeeld over de rug - kleed met vooraan twee lussen onder
de hand en daaronder vier lange lussen in elkaar.
Iconografische verbanden:  de keerzijde van cat. nr. 3139 (54) is 3 % kleiner dan die van cat. 
nr. 3218 (57). Malverwantschap kon niet bewezen worden: de rechterarm van cat. nr. 3139 (54)
is meer omhoog geplooid, het kapsel verschilt op het achterhoofd en het verloop van de plooien
is niet identiek. De voorzijde van cat. nr. 3139 (54) is op haar beurt 9 % kleiner dan die van cat.
nr. 3140 (56).
De keerzijde van cat. nr. 3139 (54) is 12 % kleiner dan die van cat. nr. 3054 (42) en 16 % 
kleiner dan die van cat. nr. 3049 (41). Het kleedmotief van de keerzijde en de algemene
contouren van de beeldjes zijn gelijkaardig, maar de interne verhoudingen verschillen. De 
positie van de plooien is gewijzigd, het zitvlak bevindt zich lager bij cat. nr. 3139 (54) en het 
kapsel is vernieuwd. Een werkelijke malverwantschap tussen de series 41 en 42 enerzijds en
serie 54 anderzijds, is daarom niet aantoonbaar. De sterke iconografische verwantschap en de
logische vermindering van de afmetingen verantwoorden wel een hypothetische reconstructie 
van de relaties, die uitgaat van een reële malverwantschap.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3139
(54).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3139: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3139. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig.. Hoogte: 15,9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
27956. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Vondstspecificatie: Op de statuette staat vermeld “Toulon (Allier)”. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de 
linkerpols. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 120 nr. 112: De vindplaats is volgens 
Rouvier-Jeanlin St.-Pourçain, hoewel op het beeldje geschreven staat aan de achterzijde “Toulon (Allier)”.

Serie 56: kleed met soepele trosvormige plooien - lage haarrol met middenscheiding (?) - kleed
met achteraan twee lussen in elkaar en gebogen plooien daaronder - kleed met vooraan twee 
lussen onder de hand en daaronder vier lange lussen in elkaar.
Externe mechanische verbanden:  stam 7.
Iconografische verbanden:  deze serie vormt iconografisch de verbinding tussen stam 7 voor de
keerzijde en stam 8 voor de voorzijde. Door het kleedmotief is serie 56 sterk verbonden met
cat. nr. 3139 (54), met eveneens twee lussen onder de linkerhand, maar een smaller bekken. De
plooienval doet een malverband vermoeden. De voorzijde van cat. nr. 3139 (54) is 9 % kleiner
dan cat. nr. 3140 (56) en het kleed heeft onderaan twee concentrische lussen meer.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3140: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3140. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: benen en 
kleed. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 29872. Verzameling: L. 
Damour. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 127 nr. 136.

Serie 57: kleed met soepele trosvormige plooien - lage haarrol met dubbele dot - kleed met
achteraan lange, smalle, naar binnen afdalende lussen onder elkaar - vlechtband op het 
achterhoofd (?) - losse lokken verdeeld over de rug - vooraan S-vormige rechterhaarlok - kleed
met sterke uitsprong bovenaan - onder de rechterhand hangen vooraan trapsgewijs drie lussen
naast elkaar, daaronder hangen de lussen concentrisch in elkaar - middenvinger en wijsvinger 
van de rechterhand gescheiden.
Externe mechanische verbanden:  stam 8.
Iconografische verbanden:  de keerzijde van cat. nr. 3139 (54) is 3 % kleiner dan die van cat. 
nr. 3218 (57). Malverwantschap kon niet bewezen worden: de rechterarm van cat. nr. 3139 (54)
is meer omhoog geplooid, het kapsel verschilt op het achterhoofd en het verloop van de plooien
is niet identiek.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 130-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3218: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3218. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder voetstuk. Hoogte: 14,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 50663. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 119 nr. 110.
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Serie 58: kleed met soepele trosvormige plooien - lage haarrol met dubbele dot - kleed met
achteraan lange, smalle, naar binnen afdalende lussen onder elkaar - acht losse lokken verdeeld
over de rug - vooraan fijne omgekeerd S-vormige rechterhaarlok - onder de rechterhand hangen
vooraan trapsgewijs drie lussen naast elkaar, daaronder hangen de lussen concentrisch in elkaar
- de rechterwijsvinger is gescheiden van de middenvinger.
Externe mechanische verbanden:  stam 8.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3220 
(58) en 3255 (58).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 130-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3220: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3220. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
28012. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart
gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 117-118 nr. 101.

Cat. nr. 3255. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 14,9 cm. Bewaarplaats: privéverzameling R. 
Sadourny-Bailleau, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 17-18 nr. 41 pl. V.

Serie 59: kleed met soepele trosvormige plooien - lage haarrol met dubbele dot (?) - kleed met
achteraan lange, smalle, parallel afdalende lussen  - losse lokken verdeeld over de rug - vooraan
rechts dikke, naar buiten buigende haarlok - onder de rechterhand hangen vooraan trapsgewijs 
drie lussen naast elkaar, daaronder hangen de lussen concentrisch in elkaar - middenvinger en
wijsvinger van de rechterhand gescheiden.
Externe mechanische verbanden:  stam 8.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 100-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3219: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3219. Site: Etampes. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 414: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd. De basis is achteraan beschadigd. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 6855. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 119 nr. 111.

Serie 60: kleed met soepele trosvormige plooien - lage haarrol met dubbele dot (?) - kleed met
achteraan lange, smalle, parallel afdalende lussen (?) - vooraan zware worstvormige lokken die
de schouderlijn volgen - onder de rechterhand hangen vooraan trapsgewijs drie lussen naast 
elkaar, daaronder hangen de lussen concentrisch in elkaar .
Externe mechanische verbanden:  stam 8.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Verticaal gegraveerde vulva.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 100-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3221: RAE 11, 1960.

Cat. nr. 3221. Site: Thiel-sur-Acolin. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 784: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder hoofd. De basis is aan de linkerkant beschadigd. Hoogte: 12,9 cm. Verzameling: Belot, Thiel-sur-Acolin . 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Verticaal gegraveerde
vulva. Bibliografie: RAE 11, 1960, 304 fig. 14 (H. Vertet).
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Serie 61: kleed met soepele trosvormige plooien - lage haarrol met dubbele dot (?) - kleed met
achteraan lange, smalle, parallel afdalende lussen - losse lokken verdeeld over de rug - kleine,
naar buiten buigende rechterhaarlok - onder de rechterhand hangen vooraan trapsgewijs twee 
lussen naast elkaar, daaronder hangen de lussen concentrisch in elkaar .
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3222 vertoont een krimp van 7 % tegenover cat. nr. 
3223.
Externe mechanische verbanden:  stam 8.
Gedateerde contexten:  de vondst van cat. nr. 3226 (61) in het atelier van Toulon-sur-Allier 
Champ Lary dateert de serie na de eerste eeuw. Cat. nr. 3222 (61) uit Mâcon werd gevonden 
samen met een beeldje van Pistillus, wat een datering van de context omstreeks het einde van 
de tweede eeuw of het begin van de derde eeuw toelaat (context 620). De omschrijving van 
deze context is echter te vaag om als uitgangspunt te gelden voor een datering van de serie.
Inscriptie:  het maldeel cat. nr. 3226 (61) uit Toulon-sur-Allier Champ Lary werd aan de
binnenzijde op het kleed gesigneerd door Ioppillo en op de rugzijde door Attino.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: maldeel en epigrafie
(coroplast) 3226 (61).
Datering uit context: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 130-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3222: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3222. Site: Mâcon. Vindplaats: tranchée pour la construction de la gare du chemin de fer P.L.M.. Context nr.
620: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye 
MAN. Inventarisnummer: 78837. Verzameling: T. Lacroix, Mâcon. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 118
nr. 105.

Cat. nr. 3226. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde, bewaard van de linkerelleboog tot aan de voeten. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: aan de binnenzijde op de
achterkant van het kleed: IOPPI[LLO]. Op de rugzijde van de mal in gravure: ATTIN[O]. Bibliografie: Gallia 39,
1981, 448 fig. 9 (J. C. Poursat); Schauerte 1985, 148-149: de mal wordt door Schauerte ten laatste rond 150 n.C.
gedateerd. De inscriptie ATTIN op de rugzijde identificeert hij foutief als het signatuur van Atilianus, die via terra 
sigillata- en loodglazuurproducten gedateerd wordt in de Trajaans-Antonijnse periode, maar die als coroplast 
onbekend is; M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 112: foutief gerangschikt bij Ateano.

Cat. nr. 3223. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van de
linkerschouder tot boven de voeten. Hoogte: 12 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
75815. Verzameling: Du Chatellier. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: witgeel. 
Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 118.

Serie 62: kleed met soepele trosvormige plooien - lage haarrol met dubbele dot (?) - kleed met
achteraan lange, smalle, parallel afdalende lussen - losse lokken verdeeld over de rug - naar
buiten buigende rechterhaarlok - onder de rechterhand hangen vooraan trapsgewijs drie lussen
naast elkaar, daaronder hangen drie lussen in elkaar, waarvan de middelste gedeeltelijk over de
volgende hangt.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3099 is 2% kleiner dan cat. nr. 1199.
Externe mechanische verbanden:  stam 8.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3099 (62) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en 
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat 
achteraan tussen de linkerdij en het kleed.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
3099 (62).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3099: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3099. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: 
Inventarisnummer: 27956. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Luchtgat achteraan tussen de linkerdij en het kleed. Kleur: witgeel. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 119 nr. 108.

Cat. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Zwarte spikkels op het
oppervlak en het breukvlak (bodemafzetting). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.

467



Serie 63: kleed met soepele trosvormige plooien - lage haarrol met dubbele dot - achteraan
onder de hand een smalle lus die bovenaan de buitenomtrek van het kleed volgt - losse lokken
verdeeld over de rug - naar buiten buigende rechterhaarlok - kleed met achteraan, bijna haaks
op de bovenste lus, schuin naar het been afdalende plooien.
Interne mechanische verbanden:  de afdruk van de mal cat. nr. 3224 is het grootst. De afdruk
van mal cat. nr. 3271 vertoont een krimp van 10 % tegenover cat. nr. 3224. Het beeldje cat. nr.
3225 vertoont een krimp van 3 % tegenover de afdruk van mal cat. nr. 3271.
Externe mechanische verbanden:  stam 8.
Iconografische verbanden:  de verhoudingen en contouren van de keerzijde van cat. nr. 3271 
(63) komen vrij goed overeen met het 25 % grotere exemplaar cat. nr. 3139 (54).
Inscriptie:  de mal cat. nr. 3224 (63) uit Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir werd op de 
rugzijde gegraveerd met de letters AN[T].
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3225 
(63), maldeel 3224 (63.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 130-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 130-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3225: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3271. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel voor 
de keerzijde. Bewaard zonder hoofd en schouders. Hoogte van de mal 8,3 cm. Hoogte van de afdruk 7,4 cm. Hoogte: 
8,3 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 322. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd: ANT. Kleur: oker. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 18-19 nr. 44 Pl.V; M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 111.

Cat. nr. 3224. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel voor de keerzijde. Bewaard zonder hoofd. Hoogte van de mal 9,5 cm. Hoogte van de
afdruk 9,9 cm. Hoogte: 9,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28154. 
Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd: AN[T]. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 117 nr. 99.

Cat. nr. 3225. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28012. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 117 nr. 100.

Serie 64: kleed met soepel vallende, schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de
volledige hand ligt op het kleed - lage haarrol met middenscheiding - één lus onder de hand, 
daaronder schuine plooien - geen plooien op de pols - de rechterlok vooraan is rechtlijnig, de
linkerlok volgt de schouderlijn - smal kleed met vooraan twee lussen in elkaar en daaronder 
zaagtandvormige plooien, achteraan twee lussen in elkaar met daaronder gebogen plooien 
onder elkaar - de vingers van de rechterhand zijn bijna horizontaal en gesloten.
Externe mechanische verbanden:  stam 27.
Iconografische verbanden:  de keerzijde van cat. nr. 3256 (64) is 11 % kleiner dan die van nr.
3249 (49). Malverwantschap is niet bewezen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 5087 (64) is afkomstig uit een keramiekdepot uit Gauting met 
aardewerk van het einde van de eerste eeuw tot het einde van de tweede eeuw (context 494).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 96-192/? n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 96-192/220
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3256: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 5087. Site: Gauting. Vindplaats: Reismühlerfeld. Context nr. 494: Sigillatadepot 1947. Bewaringstoestand: 
Bewaard van het hoofd tot de linkerhand. Hoogte afgeleid uit de schaal van de foto in Krämer 1952: 8,5 cm. De 
onderste helft werd bij restauratie toegevoegd. Bewaarplaats: München PSS. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Krämer 1952, 283-284 en Taf. 37, 5 (afbeelding zonder restauratie);
Kellner 1971, 97 fig. 49 tweede van rechts; Schauerte 1985, 154 Nr. 132 Taf. 14, 2-3: met hoogtemaat; Von 
Gonzenbach 1986, 66 Gauting Taf. 48,2 midden.

Cat. nr. 3256. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 15,6 cm. Bewaarplaats: Dijon MA. Inventarisnummer: 846. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 28 
nr. 66 pl. III.
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Serie 65: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - lage haarrol met middenscheiding - één lus onder de hand, 
daaronder schuine plooien - geen plooien op de pols - de linkerlok vooraan volgt de lijn van de
schouder, de achterste lokken en de rechterlok vooraan zijn rechtlijnig - smal kleed met 
vooraan parallelle, schuin afdalende plooien, achteraan gebogen plooien onder elkaar - de
vingers van de rechterhand zijn schuin omhoog gericht en gesloten.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3217 is 10 % kleiner dan cat. nr. 29. De contouren en
lichaamsverhoudingen stemmen goed overeen. Alleen het zitvlak van cat. nr. 29 lijnt zich een
weinig lager af. Een breuk aan de zijkant van het kleed, ter hoogte van de linkerhand, laat niet
toe de volledige breedte van het kleed van cat. nr. 29 in te schatten. Hoewel het dichter bij het 
origineel staat, is het exemplaar vaag. Aan de keerzijde blijven bovenaan twee schuin naar 
buiten afdalend plooien zeer zwak waarneembaar. Achter de linkeronderam bevindt zich een 
luchtgat. Iets lager, achter de linkerpols tekent zich een tweede luchtgat van dezelfde
afmetingen af dat 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 achterliet. Dit bewijst de overmoulage van volledig
afgewerkte statuetten.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 29 uit Blicquy werd naar de vindplaats atelier du bronzier 
gedateerd tussen 10/15 en 250 n.C. (context 24).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk
of klein conisch voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 10/15 - 250 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-180/190
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3217: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3217. Site: Arpajon. Vindplaats: onbekend. Context nr. 281: onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
18,9 cm. Breedte: 4,9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 6851. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 103 nr. 43.

Cat. nr. 29. Site: Blicquy Ville d’Anderlecht. Vindplaats: Atelier du bronzier. Context nr. 24: Buiten context. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs
4). Oppervlak: glad, mat.

Serie 923: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de
volledige hand ligt op het kleed - lage haarrol met middenscheiding - één lus onder de hand, 
daaronder schuine plooien (?) - geen plooien op de pols - de linkerlok vooraan en de achterste 
lokken volgen de lijn van de schouder, de rechterlok valt vrijwel verticaal - smal kleed met
achteraan gebogen plooien onder elkaar - de vingers van de rechterhand zijn schuin omhoog
gericht en gesloten.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 39 en 40 uit Harelbeke werden gevonden in een verstoorde 
context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 (?) n.C. (context 74).
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.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 40.

Cat. nr. 39. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Bibliografie: Despriet 1973, 12 fig. 4 tweede van rechts.

Cat. nr. 40. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.
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Serie 66: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - lage haarrol met middenscheiding - kleed met vooraan kleine
druppelvormige plooien onder de linkerhand - geen plooien op de pols - rechterhaarlok vooraan
recht, de linker volgt de schouderlijn, achteraan krullen beide lokken naar rechts - kleed met 
achteraan onder de linkerhand twee lussen in elkaar, daaronder gebogen plooien.
Interne mechanische verbanden:  lichte wijzigingen in het detail zijn merkbaar. Bij cat. nr.
3141 blijven alle vingers tegen elkaar. Bij cat. nr. 3142 staat de duim van de linkerhand 
duidelijk af van de hand. Bij cat. nr. 3143 staat de wijsvinger van de rechterhand lichtjes
verwijderd van de middenvinger. Ook de plooienval op de achterzijde van het kleed bij cat. nr.
3142 is gewijzigd.
Externe mechanische verbanden:  stam 27.
Iconografische verbanden:  de keerzijde van cat. nr. 3141 (66) is tevens verwant met die van 
het kleinere exemplaar cat. nr. 3073 (74) dat behoort tot stam 9. Malverwantschap is niet 
bewezen.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Verticaal gegraveerde vulva. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3141 
(66).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 96-192/220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 100-190/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3141: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3143. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: avenue de la Gare, près de la caserne 1859/1860. Context nr. 945: . 
Bewaringstoestand: 
Inventarisnummer: 1587. Verzameling: Fabre, Clermont-Ferrand. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 110 nr. 71.

Cat. nr. 3141. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
28012. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Verticaal 
gegraveerde vulva. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 110
nr. 70; Von Gonzenbach 1986, 75 St.-Pourçain nr. 2 Taf. 68,3..

Cat. nr. 3142. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van de
hals tot onder de knieën. Hoogte: 9,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75812. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 110 nr. 72.

Serie 67: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - kleed zonder detail - licht verhoogde haarrol - de haarlokken buigen vooraan en
achteraan licht naar buiten - rechterhand ter hoogte van de kin - de rechterwijsvinger is licht
gescheiden van de middenvinger.
Externe mechanische verbanden:  stam 27.
Iconografische verbanden:  cat. nr. 3257 (67) is 5 % kleiner dan cat. nr. 29 (65). De linkerhand
van cat. nr. 3257 komt iets lager en het kleed ter hoogte van die hand is breder. Mogelijk zijn de
series verwant en werd het smallere, maar langere exemplaar cat. nr. 3217 kunstmatig verlengd
door de lende te versmallen.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3257 (67) en 3258 (67) uit Toulon-sur-Allier zijn gedateerd 
tussen 69 en 200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en 
La Forêt (context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Verticaal gegraveerde vulva. Luchtgat achteraan tussen kleed en dij.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
3257 (67) en 3258 (67).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
96-192/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3257: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3257. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
27956. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart
gevormd bolvormig voetstuk. Verticaal gegraveerde vulva. Kleur: wit. Volgens Rouvier-Jeanlin 1972 rode sporen op
het oppervlak ter hoogte van het kleed. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 102 nr. 36: identiek aan 
nr. 5, met uitzondering van het kleed..

Cat. nr. 3258. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bovenste helft. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
6854. Verzameling: Oppermann. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: 
hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 102 nr. 37: derde generatie.

Cat. nr. 3260. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van het
hoofd tot halfweg de onderbenen. Hoogte: 13,6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
75815. Verzameling: Du Chatellier. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Verticaal gegraveerde
vulva. Luchtgat achteraan tussen kleed en dij. Kleur: geelwit. Hardheid: hard. Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 102 nr. 38: tweede generatie.
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Serie 68: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - kleed zonder detail - licht verhoogde haarrol met twee knopen op de slapen - de
rechterhaarlok vooraan valt recht omlaag, de linker volgt de schouderlijn - rechterhand ter
hoogte van de hals - de vingers van de rechterhand lopen horizontaal en zijn niet gescheiden - 
brede mond.
Externe mechanische verbanden:  stam 9.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Ribbelvormig omrande ogen.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140/150-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3259: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3259. Site: Sens. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 308: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
17,3 cm. Breedte: 6,5 cm. Bewaarplaats: Sens MMS. Inventarisnummer: 6854. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: wit. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1986, 27 nr. 62 pl. II, 62 links.

Serie 69: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - kleed met korte, schuin naar buiten afdalende plooien - licht verhoogde haarrol met links
twee knopen op de slapen, de haarlijn op het voorhoofd is horizontaal - zware losse lokken, de 
rechterlok vooraan valt recht omlaag, de linkerlok volgt de schouderlijn - rechterhand ter
hoogte van de hals - de vingers van de rechterhand lopen horizontaal - brede mond - 
geprononceerde onderbuik.
Externe mechanische verbanden:  stam 9.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3229 (69) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en 
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
3229 (69).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3229: Vertet 1984.

Cat. nr. 3229. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk. Bibliografie: Vertet 1984, 94 fig. 2B.

Serie 70: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding (?) - geen plooien op
de pols - kleed met vooraan schuin afdalende lusvormige plooien onder elkaar - licht verhoogde
haarrol (?) - rechterhaarlok vooraan valt recht omlaag, de linkerlok volgt de schouderlijn - 
kleed met vooraan schuin naar buiten afdalende lussen, achteraan een lange, smalle, lusvormige
plooi onder de hand - rechterwijsvinger gescheiden van de middenvinger - de linkerduim niet
gescheiden van de vingers - twee horizontale groeven in de onderbuik.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 3261 en 35 behoren tot dezelfde generatie en hebben
dezelfde verhoudingen en contouren, maar de linkerhand van cat. nr. 35 is verlaagd en de 
plooien van het kleed vervaagd. Een gemeenschappelijk archetype kan worden verondersteld.
Cat. nr. 3262 behoort tot een jongere generatie met een hoogteverlies van 7 % tegenover cat. nr.
3261 dat voor het overige vrijwel identiek is. .
Externe mechanische verbanden:  stam 9.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 35 (70) uit Tourinnes-Saint-Lambert, werd door de algemene 
datering van de nederzettingssporen gedateerd na de eerste eeuw (context 214). Cat. nr. 3227
(70) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en 200/220 n.C. naar de chronologische 
begrenzing van het atelier La Forêt (context 789).
Productietechniek:  fijne naad. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols. Twee 
horizontale groeven in de onderbuik. Verticaal gegraveerde vulva.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier La Forêt: statuette 3227 (70); 
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3263 (70).
Datering uit context: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3261: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3263. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 12,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28012. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. 
Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 109 nr. 64.

Cat. nr. 3227. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier La Forêt. Context nr. 789: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard van de schouders tot onder de knieën. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Twee 
scherpe horizontale groeven in de onderbuik. Verticaal gegraveerde vulva. Luchtgat achter de linkerpols. Bibliografie: 
Bémont et al 1993, 37-38, fig. 8.
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Cat. nr. 35. Site: Tourinnes-Saint-Lambert. Vindplaats: Tourinnes-Saint-Lambert. Context nr. 214: 
Oppervlaktevondst. 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 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Plumier 1982, 88: de auteur vermeldt plaatselijk rode 
sporen, mogelijk een verfstof..

Cat. nr. 3261. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van de
hals tot boven de voeten. Hoogte: 11,6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75815.
Verzameling: Du Chatellier. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Verticaal gegraveerde pubis. 
Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 109 nr. 65.

Cat. nr. 3262. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van de
borst tot de voeten. Hoogte: 10 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75815. 
Verzameling: Du Chatellier. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Verticaal gegraveerde vulva. 
Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 109 nr. 67.

Serie 71: kleed met soepel vallende, schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - smal kleed met vooraan korte gebogen en schuine plooien - de rechterhaarlok vooraan 
valt op de scheiding tussen boven en onderarm, de linkerlok volgt de schouderlijn - kleed met
vooraan een Y-vormige plooi onder de hand en schuine plooien eronder - rechterhand ter 
hoogte van de hals - de duim van de linkerhand tegen de andere vingers - de wijsvinger en
middelvinger van de rechterhand zijn gescheiden - geprononceerde onderbuik.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3078 vertoont een hoogteverlies van 2 % tegenover 
cat. nr. 1108. Cat. nr. 3079 vertoont opnieuw een hoogteverlies van 1,5 % tegenover cat. nr. 
3078.
Externe mechanische verbanden:  stam 9.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1108 uit Waudrez werd gedateerd naar de vindplaats in de 
periode tussen 0 en 275 n.C. (context 244).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Verticaal gegraveerde vulva. Luchtgat achter de linkerpols. Fijne naad. Binnenin een brede 
holte vanaf die knieën.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Tréguennec: statuette en ovenvondst 3082 (71).
Datering uit context: 0 - 275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3078: Corrocher 1981.

Cat. nr. 3079. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
het hoofd tot onder de knieën. Hoogte: 12,6 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Verticaal gegraveerde vulva. Fijne naad. Bibliografie: Schauerte 1985, 156-7, Taf. 15,4-6.

Cat. nr. 3082. Site: Tréguennec. Vindplaats: Ovenvondst. Context nr. 810: Onbekend. Bewaringstoestand: onderzijde
ontbreekt. Hoogte: 12,4 cm. Breedte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
75815. Verzameling: Du Chatellier. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit tot oker. 
Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 108 nr. 62 (niet afgebeeld).

Cat. nr. 3080. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van het
hoofd tot halfweg de onderbenen. Hoogte: 17 cm. Breedte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 75815. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Groot rond luchtgat achter de
linkerpols. Kleur: wit. Oppervlak oker. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 108 nr. 61.

Cat. nr. 3081. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: enkels 
gerestaureerd in gips. Hoogte: 17,6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75815. 
Verzameling: Du Chatellier. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Groot rond luchtgat achter de 
linkerpols. Kleur: gebroken wit tot oker. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 108 nr. 60 (niet afgebeeld).

Cat. nr. 3083. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: voozijde van de
buik tot boven de voeten. Hoogte: 7 cm. Breedte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 23473. Vondstspecificatie: Opgraving Alexandre Bertrand (1876). Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 109 nr. 63 (niet 
afgebeeld).

Cat. nr. 3078. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
16,6 cm. Breedte: 4,7 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Bibliografie: Corrocher 1981, pl.22 fig. 1.

Cat. nr. 1108. Site: Waudrez. Vindplaats: Zone I. Context nr. 244: Onbekend. 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. 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.
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Serie 76: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - smal kleed met vooraan korte gebogen en schuine plooien - de rechterhaarlok vooraan 
valt op de scheiding tussen boven en onderarm, de linkerlok volgt de schouderlijn - kleed met
vooraan een krul onder de linkerhand en schuine plooien eronder - rechterhand ter hoogte van 
de hals - de duim van de linkerhand tegen de andere vingers - de wijsvinger en middelvinger 
van de rechterhand zijn gescheiden - geprononceerde onderbuik.
Externe mechanische verbanden:  stam 9.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3266 (76) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en 
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Fijne 
naad. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
3266 (76).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3266: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3266. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: het voetstuk ontbreekt. Hoogte: 16,6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 27956. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Fijne 
naad. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 106, nr. 52.

Serie 77: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - smal kleed met vooraan korte gebogen en schuine plooien - de vier haarlokken vallen 
rechtlijnig, schuin naar buiten - kleed met vooraan een gebogen plooi, vlak onder de vingers en
schuine plooien eronder - rechterhand ter hoogte van de kin - de duim van de linkerhand tegen
de andere vingers - de wijsvinger en middelvinger van de rechterhand zijn gescheiden - 
geprononceerde onderbuik.
Externe mechanische verbanden:  stam 9.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Verticaal gegraveerde vulva. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140/150-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3267: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3267. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd en sokkel. Bij de restauratie vermoedelijk op een sokkel geplaatst die er niet bij hoort. Hoogte: 15,2 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75815. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Verticaal gegraveerde vulva. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 105-106 nr. 49.

Cat. nr. 3268. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 16,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75815. Productietechniek: twee 
maldelen: 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 106 nr. 51.

Serie 72: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - onder de linkerhand vooraan V-vormige plooien met daaronder gebogen plooien - licht
verhoogde haarrol - dot in de hals - vier losse lokken die allen naar buiten buigen - geen plooien
op de pols - kleed met achteraan concentrische lusvormige plooien onder de hand en schuine 
plooien daaronder - rechterhand ter hoogte van de kin - linkerhand ter hoogte van de dij, de 
duim los van de andere vingers - linkerwijsvinger gescheiden van de middenvinger - gebogen
linkerbeen - geprononceerde schouderbladen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 990 en 3066 behoren tot eenzelfde generatie. Cat. nr.
990 is een fractie groter en heeft een iets grotere heupbeweging naar rechts.
Externe mechanische verbanden:  stam 27.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 990 (72) uit Asse werd gevonden in een kuil met voorwerpen 
van het einde van de eerste eeuw tot het begin van de derde eeuw. Het zwaartepunt ligt
duidelijk in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context 8).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Verticaal gegraveerde vulva. Fijne naad. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 90 -220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 96-192/220 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 140/150-192/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3066: Current Archaeology 124, 1991.

Cat. nr. 990. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: licht
schurend. Bibliografie: Lens 1989, 109-110 nr. 54.

473



Cat. nr. 3066. Site: London. Vindplaats: Oostelijk grafveld (MSL 87 Mansell street).. Context nr. 896: inhumatie in
loden kist. Bewaringstoestand: volledig. De hoogte is berekend van de foto in Barber et al. 1990. Hoogte: 18,7 cm. 
Bewaarplaats: London ML. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Verticaal gegraveerde vulva. Bibliografie: Barber et al. 1990, 10-11, pl.II rechts.; Current Archaeology 124,
1991, 155-159 fig. links.

Cat. nr. 3067. Site: London. Vindplaats: Oostelijk grafveld (MSL 87 Mansell street).. Context nr. 896: inhumatie in
loden kist. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 18,4 cm. Bewaarplaats: London ML. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Verticaal gegraveerde vulva. Bibliografie: 
Barber et al. 1990, 10-11, pl.II midden; Current Archaeology 124, 1991, 155-159 fig. midden.

Serie 73: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - onder de linkerhand vooraan V-vormige plooien met daaronder gebogen plooien - 
verhoogde haarrol - vier losse lokken die allen naar buiten buigen - kleed met achteraan 
concentrische lusvormige plooien onder de hand en schuine plooien daaronder - rechterhand ter
hoogte van de kin - linkerhand ter hoogte van de dij, de duim los van de andere vingers - 
linkerwijsvinger gescheiden van de middenvinger.
Externe mechanische verbanden:  stam 9.
Gedateerde contexten:  de aanvang van de terracottaproductie in het atelier Gueugnon Le vieux
Fresnes en de vondstomstandigheden van cat. nr. 3084 (73), verantwoorden de datering van 
serie 73 na het midden van de tweede eeuw (context 501).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Gueugnon Le vieux Fresnes: statuette 3084 (73).
Datering uit context: 150-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-180/190
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3084: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3084. Site: Gueugnon Le vieux Fresnes. Vindplaats: Atelier voor terracottastatuetten. Context nr. 501: depot 
au dessus du puits. Hoogte: 17,2 cm. Bewaarplaats: Gueugnon DF. Inventarisnummer: VF 101. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Gueugnon 1974,
14 nr. 3 pl. I; Rouvier-Jeanlin 1986, 70-71 nr. 72 pl. III.

Cat. nr. 3228. Site: London. Vindplaats: Angel Court. Context nr. 612: Onbekend. Bewaarplaats: London ML. 
Inventarisnummer: A 21573. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Jenkins 1969
(London), 318 nr. 24, Pl. 126 fig. 1 bovenste rij rechts.

Serie 74: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - vooraan onder de linkerhand lusvormige plooien  - de rechterhaarlok vooraan valt
omlaag, de andere volgen de schouderlijn - kleed met vooraan 2 ovale concentrische lussen en 
schuine plooien, achteraan een lus en gebogen plooien - rechterhand met drie vingers 
horizontaal, de wijsvinger schuin omhoog - linkerduim weggeplooid van de hand.
Interne mechanische verbanden:  het grootste exemplaar is cat. nr. 759. Cat. nr. 3073 vertoont 
een krimp van 6 % tegenover cat. nr. 759 en vertegenwoordigd een jongere generatie. Het 
hoofd van cat. nr. 759 is meer geïnclineerd.
Externe mechanische verbanden:  stam 9.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 759 (74) uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context
met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk
met onstabiel standvlak. Fijne naad. Klein rond luchtgat achter de linkerpols.
Petrografie:  Cat. nr. 759 (74) behoort petrografisch tot pasta 1, toegeschreven aan
Saint-Pourçain-sur-Besbre, Toulon-sur-Allier of Yzeure.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3073 (74) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische Alliergroep
met laag gehalte aan K2O en werd in de literatuur toegeschreven aan Saint-Pourçain-sur-Besbre
(Rey-Delqué 1985, 25: testresultaat LRMF 6385 en herkomstinterpretatie 
Saint-Pourçain-sur-Besbre).
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre, Toulon-sur-Allier of 
Yzeure: petrografische analyse 759 (74); Allier: chemische analyse 3073 (74).
Datering uit context: 70-220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 759.

Cat. nr. 759. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 
10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 13 nr. 5.

Cat. nr. 3073. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig
. Hoogte: 15,5 cm. Bewaarplaats: Toulouse MSR. Inventarisnummer: 25539. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Bruine vlekken
op het oppervlak. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rey-Delqué 1985, 24-25 nr. 2.
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Serie 81: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - vooraan onder de linkerhand lusvormige plooien  - beide haarlokken vooraan volgen de 
richting van de bovenarmen - kleed met vooraan lusvormige plooien onder de hand, achteraan 
een lusvormige plooi en gebogen plooien daaronder - de vier vingers van de rechterhand lopen
schuin omlaag.
Interne mechanische verbanden:  de rechterhaarlok verloopt vooraan iets schuiner bij nr. 3274 .
Externe mechanische verbanden:  stam 9.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3074 (81) uit Rheinzabern werd gevonden in een graf dat 
bijgezet werd in de periode tussen 190 en 210 n.C. (context 731). Het zwaartepunt van de
dateerbare voorwerpen uit het graf ligt in de volle Antonijnse periode.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 140/190-210 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3074: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3074. Site: Rheinzabern. Vindplaats: Grafveld Rappenfeld. Context nr. 731: Grab 288. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Speyer HMP. Inventarisnummer: S.L.Gr.288. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Bibliografie: Lucowici 1908, 195 fig. 108-109;
Schauerte 1985, 155-6 nr. 140 taf.15,1; Von Gonzenbach 1986, 73 Rheinzabern nr. 1 Taf. 48,1.

Cat. nr. 3230. Site: Rheinzabern. Vindplaats: Grafveld Rappenfeld. Context nr. 732: Vernield graf in de buurt van graf
126. Bewaringstoestand: bovenste helft. Hoogte: 6,5 cm. Bewaarplaats: Speyer HMP. Inventarisnummer: S.L.Gr126. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Ludowici 1908 (Katalog III), 165, 166 Fig.
60: afkomstig van vernielde graven in de buurt van graf 126; Schauerte 1985, 156 nr. 141 Taf. 15, 2-3: foutief 
toegeschreven aan graf 126 en op die basis gedateerd van het midden van de tweede tot de tweede helft van de tweede
eeuw..

Serie 75: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - vooraan onder de linkerhand lusvormige plooien  - de rechterhaarlok vooraan valt
omlaag, de andere volgen de schouderlijn - kleed met vooraan 1 ovale lus met daaronder een 
zaagtandvormige plooi en een schuine plooi, achteraan een lus en gebogen plooien - 
rechterhand met drie vingers horizontaal, de wijsvinger duidelijk gescheiden van de 
middenvinger - linkerduim van de hand weg geplooid.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 3264 en 3265 behoren tot eenzelfde generatie, maar 
zijn niet identiek. Cat. nr. 3265 vertoont onder de linkerhand een bredere en rondere uitsprong
van het kleed.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3265 (75) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en 
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3264
(75); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3265 (75).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3265 : Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3264. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
28012. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter
de linkerpols. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 106 nr. 53.

Cat. nr. 3265 . Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 27956. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 107 nr.
54.
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Serie 78: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - kleed met vooraan lusvormige plooien rond de linkerhand - vier lange, losse lokken: de 
rechter vooraan krult licht naar buiten, de linker achteraan valt op de bovenarm, de andere 
volgen de schouderlijn - kleed met vooraan drie concentrische lussen en schuine plooien, 
achteraan twee concentrische lussen en gebogen plooien - rechterhand met vier vorkachtige 
vingers schuin omhoog gericht - de linkerduim staat schuin op de hand - zware benen - 
geprononceerde schouderbladen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3068 is het grootste exemplaar. Cat. nrs. 26, 27 en
3072 vertegenwoordigen een jongere generatie met een krimp van 6 %. Cat. nr. 3072 heeft 
dezelfde hoogte als de andere exemplaren, maar is iets smaller.
Externe mechanische verbanden:  stam 9.
Iconografische verbanden:  de keerzijde van cat. nr. 27 (78) is 4 % kleiner dan die van cat. nr. 
3249 (49). Malverwantschap kon niet worden bewezen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 26 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Klein apart gevormd bolvormig 
voetstuk, weinig breder dan de figuur. Gegraveerde navel. Fijne naad. Cat. nr. 27 heeft een 
klein spleetvormig luchtgat. De binnenholte is zeer smal tot bijna gesloten ter hoogte van de 
hals en de onderbenen. Het typische voetstuk duidt mogelijk op een gemeenschappelijk atelier
voor de verschillende exemplaren.
Petrografie:  Cat. nr. 26 (78) behoort petrografisch tot pasta 1, toegeschreven aan 
Saint-Pourçain-sur-Besbre, Toulon-sur-Allier of Yzeure.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3071 (78) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische Alliergroep
met laag gehalte aan K2O en werd in de literatuur toegeschreven aan Saint-Pourçain-sur-Besbre
(Camuset - Le Porzou 1985, 42: testresultaat LRMF 10067 en herkomstinterpretatie: 
Saint-Pourçain-sur-Besbre I). Cat. nr. 3072 (78) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische 
Alliergroep met laag gehalte aan K2O en werd in de literatuur toegeschreven aan 
Saint-Pourçain-sur-Besbre (Rey-Delqué 1985, 27: testresultaat LRMF 6391 en
herkomstinterpretatie Saint-Pourçain-sur-Besbre).
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).
Datering uit context: 70-220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3068: Barber et al. 1990.

Cat. nr. 26. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 3068. Site: London. Vindplaats: Oostelijk grafveld (MSL 87 Mansell street).. Context nr. 896: inhumatie in
loden kist. Bewaringstoestand: volledig. De hoogte van het beeldje is berekend aan de hand van de foto in Barber et
al. 1990. Hoogte: 17,7 cm. Bewaarplaats: London ML. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Klein apart gevormd bolvormig voetstuk, iets breder dan de figuur. Bibliografie: Barber et al. 1990, 10-11, pl.II links;
Current Archaeology 124, 1991, 155-159 fig. rechts.

Cat. nr. 3071. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: keerzijde van
de hals tot onder de schouderbladen. Hoogte: 4,2 cm. Breedte: 4,3 cm. Bewaarplaats: Paris MC. Inventarisnummer: 
AC 2000/348.3. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Camuset - Le Porzou 1985, 
42 nr. 8.

Cat. nr. 3072. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder hoofd. Hoogte: 13,9 cm. Bewaarplaats: Toulouse MSR. Inventarisnummer: 25970. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Klein apart gevormd bolvormig voetstuk, iets breder dan de figuur. Gegraveerde 
navel. Bibliografie: Rey-Delqué 1985, 26-27 nr. 3.

Cat. nr. 27. Site: Oudenburg. Vindplaats: Vicus. Context nr. 145: Perceel B 800, afvalkuilen. Bewaringstoestand: het
hoofd 
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. 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.

Cat. nr. 3070. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van de
hals tot onder de borst. Hoogte: 4 cm. Breedte: 4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 23473. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 
1972, 128 nr. 143.
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Serie 79: kleed met soepel vallende, schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - kleed met vooraan lusvormige plooien rond de linkerhand - hoge haarrol met 
knopvormige top - dot in de hals - 4 losse lokken die mee de richting van de schouder volgen -
kleed met vooraan 2 concentrische lussen met daaronder 2 schuine plooien afdalend vanaf de 
dij en 3 horizontale onderaan, achteraan een lus en parallelle gebogen plooien - rechterhand met
drie lange vingers die ver uit elkaar staan - linkerduim gescheiden van de andere vingers.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 839 en 1106 zijn de grootste exemplaren. Cat. nr. 
3075 vertoont een krimp van 3 % tegenover cat. nr. 1106 en 2 % tegenover het hoofdfragment
cat. nr. 839. Cat. nr. 37 vertoont opnieuw een krimp van 2 % tegenover cat. nr. 3075 en
vertegenwoordigt duidelijk een jongere generatie. Cat. nr. 3076 is van dezelfde generatie als 
cat. nr. 3075, maar de verhoudingen van het hoofd zijn anders. De hals is langer en de kin
hoger. De mal cat. nr. 3077 heeft dezelfde maten en vertegenwoordigt daarom een jongere 
generatie. De verhoudingen van het hoofd en de hals, sluiten eerder aan bij cat. nr. 3076 dan bij
3075.
Externe mechanische verbanden:  stam 9.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3076 (79) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en 
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787). Cat. nr. 839 (79) uit Asse werd gevonden in een kuil met een rijke vulling die 
dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C., met het zwaartepunt 
na het midden van de tweede eeuw (context 8).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Apart gevormd
bolvormig voetstuk. Klein rond luchtgat achter de linkerpols. Herwerking door gravure van cat.
nr. 37: een opvallend accent werd aangebracht op de pubis door een diepe V-vormige 
insnijding.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
3076 (79); Forêt de Compiègne: maldeel 3077 (79).
Datering uit context: 90-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-180/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3075: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 839. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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.

Cat. nr. 3077. Site: Forêt de Compiègne. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 418: Onbekend. Bewaringstoestand: 
fragment van het maldeel van de voorzijde met het hoofd en de rechterarm. De mal heeft een hoogte van 6,5 cm en een
breedte van 6,8 cm. De afdruk heeft een hoogte van 5,2 cm en een breedte van 3,5 cm. Hoogte: 5,2 cm. Breedte: 3,5
cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 13706. Productietechniek: kleimal. Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 125 nr. 130.

Cat. nr. 37. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Bibliografie: De Meulemeester et al. 1984, 43-45 fig. 27 bovenste rij rechts.

Cat. nr. 3076. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bovenste helft vanaf de borst. Hoogte: 6,3 cm. Breedte: 4,3 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 9744. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
De afdruk is zeer scherp. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 125 nr. 131.

Cat. nr. 3075. Site: Vergisson. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 823: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
het hoofd tot aan de knieën. Hoogte: 12,1 cm. Bewaarplaats: Mâcon MMU. Inventarisnummer: 12604. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Hardheid: zeer 
hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 19 nr. 46 pl. V .
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Serie 80: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - geen plooien op de
pols - kleed met vooraan lusvormige plooien rond de linkerhand - haarrol met vanaf de 
middenscheiding schuin omlaag gegraveerde haren - zware losse lokken: de rechterhaarlok 
vooraan valt op de bovenarm, de linker volgt de schouderlijn - kleed met vooraan één lus rond
de hand met daaronder parallelle verticale plooien gevat tussen twee halve ovale lussen - 
rechterhand met drie lange vingers die schuin omhoog gericht zijn - linkerduim staat loodrecht
op de hand.
Externe mechanische verbanden:  stam 10.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3269 (80) uit Gueugnon wordt gedateerd tussen 150 en 250 n.C.
naar de productieperiode van terracotta’s in het atelier Le vieux Fresnes (context 502).
Inscriptie:  het maldeel nr. 3269 uit Gueugnon werd op de rugzijde gegraveerd door Lucanus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Verticaal gegraveerde vulva. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Gueugnon Le vieux Fresnes: maldeel, ovenvondst
(stookkamer) en epigrafie (coroplast) 3269 (80).
Datering uit context: 150-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-200/220
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3269: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3269. Site: Gueugnon Le vieux Fresnes. Vindplaats: Atelier voor terracottastatuetten. Context nr. 502: 
dépotoir 4, dans la cour-chaufferie du four 17. Bewaringstoestand: volledig maldeel van de voorzijde. Hoogte: 13,5 
cm. Breedte: 5,1 cm. Bewaarplaats: Gueugnon DF. Inventarisnummer: VF 266. Productietechniek: kleimal. Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Verticaal gegraveerde vulva. Ribbelvormig omrande ogen
met centrale pupil. Inscriptie: op de rugzijde van het maldeel in gravure: LVCANI. Kleur: roze. Hardheid: zacht. 
Bibliografie: Gueugnon 1974, 13 nr. 1 pl. I; Rouvier-Jeanlin 1986, 28 nr. 63 pl. II.

Serie 82: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - plooien op de pols
- kleed met korte schuin naar buiten afdalende plooien - de haren vallen schuin over het 
voorhoofd - de losse lokken buigen vooraan licht naar buiten, achteraan vallen ze recht omlaag
- drie plooien op de linkerpols - rechterwijsvinger gescheiden van de middenvinger - slanke 
linkerhand met aaneengesloten vingers - geprononceerde onderbuik.
Interne mechanische verbanden:  de mal cat. nr. 3085 is het grootste exemplaar. Cat. nr. 3087 
is identiek, maar ruim 12 % kleiner. Cat. nr. 3089 is 16 % kleiner dan de mal, maar heeft een
kapsel dat in verhouding iets hoger is. Cat. nr. 1144 heeft dezelfde afmetingen en verhoudingen
als cat. nr. 3087.
Externe mechanische verbanden:  stam 10.
Iconografische verbanden:  cat. nr. 3087 (82) vertoont een verwantschap met nr. 3261 (70).
Met uitzondering van het kleed zijn alle contouren van de keerzijde gelijk. Beide exemplaren 
behoren tot eenzelfde generatie.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3088 (82) uit Toulon-sur-Allier wordt gedateerd aan de hand
van de productieperiode van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n. C (context 788).
Cat. nr. 1144 (82) uit Liberchies bevond zich in een stratigrafische laag met nederzettingsafval
die tot stand kwam op het einde van de tweede of in de derde eeuw, maar die ook oudere 
archaeologica bevatte (context 116).
Inscriptie:  de maldelen nrs. 3085 (82) uit Moulins en 3086 (82) met onbekende herkomst, 
werden op de rugzijde gesigneerd door Iulius.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Verticaal gegraveerde vulva. Rond luchtgat bovenaan in
de brede gleuf tussen het been en het kleed bij cat. nr. 144.
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).
Datering uit context: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3087: compilatie van cat. nrs. 3087 en 3089 op basis van 
Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 1144. Site: Liberchies Les Bons-Villers. Vindplaats: Secteur I1-2: tannerie est. Context nr. 116: secteur I2
structure 27: remblai recouvrant un sol en terre battue. 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. 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.

Cat. nr. 3085. Site: Moulins. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 658: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig maldeel
van de voorzijde. Het maldeel is 16,5 cm hoog en 7,3 cm breed. De afdruk is 15 cm hoog en 4,6 cm breed. Hoogte: 
16,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 7291. Verzameling: Muret. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Verticaal gegraveerde 
vulva. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd: IVLI. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 92-93 nr. 2.
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Cat. nr. 3086. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: mal van de
voorzijde. De mal is 16,3 cm hoog en 6,9 cm breed. De afdruk is 15 cm hoog en 4,8 cm breed. Hoogte: 15 cm. 
Breedte: 4,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28138. Verzameling: L. Esmonnot,
Moulins. Vondstspecificatie: De inventaris vermeldt: “sigle de l’atelier de Toulon-sur-Allier”. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde de inscriptie: 
IVLI. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 23e; Rouvier-Jeanlin 1972, 93 nr. 3 (niet afgebeeld).

Cat. nr. 3089. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde bewaard van het hoofd tot aan de vulva. Hoogte: 8,2 cm. Breedte: 4,6 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28012. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Verticaal gegraveerde vulva. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 93-94 nr. 5.

Cat. nr. 3088. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: tekening van de volledige voorzijde bewaard door E. Tudot. Bewaarplaats: Moulins MAA. 
Inventarisnummer: 5.3.21. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk. Bibliografie: Tudot 1984, pl.22 midden.

Cat. nr. 3087. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: keerzijde bewaard van de hals tot de voeten. Voorzijde bewaard van de linkerpols tot de voeten. 
Hoogte: 11,6 cm. Breedte: 4,4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27956. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 93 nr. 4
.

Cat. nr. 3090. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: voorzijde van 
onder de borst tot boven de voeten. Hoogte: 7 cm. Breedte: 4,4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 75812. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 
1972, 94 nr. 6.

Serie 83: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - plooien op de pols
- kleed met vooraan alleen V-vormige plooien onder elkaar - haarrol met vanaf de
middenscheiding steil omlaag gegraveerde haren, geknoopt op de slapen - vooraan zware losse
lokken : de rechterhaarlok vooraan valt op de bovenarm, de linker volgt de schouderlijn - 
achteraan links en rechts een losse lok op de rug met naar binnen krullende tippen - drie plooien
rond de linkerpols - de linkerduim staat dwars op de hand.
Interne mechanische verbanden:  de gipsen afdruk van de mal cat. nr. 3095 en het beeldje cat. 
nr. 3097 zijn exact even groot. De mal produceerde daarom beeldjes van een jongere generatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 10.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 5089 (83) uit Toulon-sur-Allier wordt gedateerd aan de hand
van de productieperiode van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n. C (context 788).
Inscriptie:  de maldelen cat. nrs. 3095 (83) en 3096 (83) beiden uit Toulon-sur-Allier, werden
op de rugzijde voorzien van de reliëfstempel van Martinus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Amandelvormige, ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Knopvormige borsten.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldeel
en epigrafie (coroplast) 3095 (83) en 3096 (83); Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 5089
(83).
Datering uit context: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3097: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3097. Site: Sens. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 308: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van het 
hoofd tot boven de voeten. Hoogte: 14,5 cm. Breedte: 5,5 cm. Bewaarplaats: Sens MMS. Inventarisnummer: F 149. 
Productietechniek: 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 25 nr. 57 pl. I,57.

Cat. nr. 5089. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bovenste helft van de voorzijde, van het hoofd tot de lende en keerzijde van het hoofd tot onder de
schouderbladen. Verzameling: Tudot, Moulins (E.). Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Knopvormige borsten. Bibliografie: Tudot 1860, pl. 23
midden onderaan en links.

Cat. nr. 3095. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bovenste helft van het maldeel van de voorzijde, van het hoofd tot onder de linkerpols. De mal is
11,9 cm hoog en 8,9 cm breed. De afdruk heeft een hoogte van 9,3 cm en een breedte van 6 cm. Hoogte: 9,3 cm. 
Breedte: 6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28140. Productietechniek: kleimal.
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil.
Knopvormige borsten. Inscriptie: op de rugzijde van het maldeel een reliëfstempel: MARTIN[I]. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 94 nr. 7; CIL XIII, 10015, 29b: geeft als herkomst Toulon-sur-Allier; M. Jeanlin in Bémont et
al. 1993, 115: geeft als herkomst Toulon-sur-Allier “Champ Lary”.

Cat. nr. 3096. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bovenste helft van het maldeel van de voorzijde. Bewaarplaats: Moulins MAA. 
Inventarisnummer: 814. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de rugzijde
van het maldeel een reliëfstempel: MARTINI. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 29a; Bémont et al. 1993, 115: herkomst
Toulon-sur-Allier.
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Serie 84: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - plooien op de pols
- kleed met vooraan alleen V-vormige plooien onder elkaar (?) - licht verhoogde haarrol met 
horizontaal gegraveerde haren - zware losse lokken - drie plooien rond de linkerpols - de
linkerduim staat dwars op de hand - geprononceerde schouderbladen.
Externe mechanische verbanden:  stam 10.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen met 
centrale pupil. Verticaal gegraveerde vulva. Knopvormige borsten.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3098: Rouvier-Jeanlin 1971.

Cat. nr. 3098. Site: Auxerre. Vindplaats: Saint-Amâtre. Context nr. 310: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van
het hoofd tot onder de linkerhand. Hoogte: 9,8 cm. Breedte: 4,4 cm. Bewaarplaats: Auxerre MAH. 
Inventarisnummer: 870-62. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen 
met centrale pupil. Verticaal gegraveerde vulva. Knopvormige borsten. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1971, 330-332 nr. 1 Pl.I nr. 1.

Serie 85: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - plooien op de pols
- kleed met vooraan concentrische lussen rond de linkerhand - de rechterhaarlok vooraan loopt 
recht omlaag, de linker volgt de schouderlijn, achteraan lopen zij vanuit de dot schuin en
rechtlijnig naar buiten - drie concentrische plooien rond de linkerhand - rechterhand met drie 
vingers lichtjes uit elkaar - linkerduim gescheiden van de grote linkerhand - diep gegroefde 
ruggengraat.
Externe mechanische verbanden:  stam 10.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. 
Knopvormige borsten. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3232: Bémont et al. 1993.

Cat. nr. 3232. Site: Châteaubleau. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 385: Onbekend. Bewaringstoestand: voorzijde 
bewaard van het hoofd tot halfweg de bovenbenen. Keerzijde bewaard van het hoofd tot boven de voeten. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Knopvormige borsten. 
Luchtgat achter de linkerpols. Bibliografie: Bémont et al. 1993, 146 fig. 52,1.

Serie 86: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - plooien op de pols
- onder de hand vooraan V-vormige plooien met daaronder gebogen plooien - sterk verhoogd 
haarstuk - vier losse lokken die allen naar buiten buigen - drie plooien op de pols - kleed met 
achteraan concentrische lusvormige plooien onder de hand en schuine plooien daaronder - 
rechterhand ter hoogte van de kin - linkerhand ter hoogte de dij, de duim los van de andere 
vingers - linkerwijsvinger gescheiden van de middenvinger - geprononceerde onderbuik.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3091 vertoont een krimp van 4 % tegenover het 
grotere exemplaar cat. nr. 85.
Externe mechanische verbanden:  stam 10.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 85 (86) uit Bléharies - Hollain werd gevonden in de vulling van
een gracht die tot stand kwam rond het midden van de derde eeuw. De vulling bevatte 
voorwerpen vanaf de tweede helft van de eerste eeuw, maar met duidelijk de nadruk op de
tweede helft van de tweede en de eerste helft van de derde eeuw (context 15).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Verticaal
gegraveerde vulva. Fijne naad. De binnenkant vormt één grote holle ruimte over de ganse 
breedte van benen en kleed.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50/150-275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3091: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 85. Site: Bléharies/Hollain. Vindplaats: Centrale zone, Bléharies perceel A 288. Context nr. 15: Lange gracht
1960-1967. 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. 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. 3091. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder voetstuk. Hoogte: 15,7 cm. Bewaarplaats: Troyes MBAA. Inventarisnummer: 4780. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 25 nr. 59 
pl. I,59.
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Serie 87: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogde haarrol met middenscheiding (?) - plooien op de
pols - kleed met vooraan lusvormige plooien onder de linkerhand - drie plooien op de pols - 
kleed met vooraan twee puntige lussen naast elkaar en daaronder gebogen en schuine plooien,
achteraan een smalle lusvormige plooi en daaronder gebogen plooien.
Externe mechanische verbanden:  stam 10.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Knopvormige borsten. Luchtgat 
achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140/150-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd 
met iconografie: 140/150-190/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3233: Rouvier-Jeanlin 1971.

Cat. nr. 3233. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
de schouders tot halfweg de onderbenen. De rechterarm en de bovenkant van de rug ontbreken. Hoogte: 10,4 cm. 
Breedte: 5 cm. Bewaarplaats: Auxerre MAH. Inventarisnummer: 849-2. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1971,
332 nr. 3 Pl.I,3 en keerzijde onderaan links.

Serie 88: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding - plooien op de pols
- kleed met vooraan druppelvormige plooien onder de linkerhand - kleed met vooraan 
druppelvormige plooien onder de linkerhand, daaronder V-vormige en schuine plooien,
achteraan een lusvormige plooi met daaronder gebogen plooien onder elkaar.
Externe mechanische verbanden:  stam 10.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Verticaal gegraveerde vulva.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3234: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3234. Site: Fougnières. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 419: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van
het hoofd tot boven de voeten. Hoogte: 12,3 cm. Breedte: 4,3 cm. Bewaarplaats: Azé MG. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Verticaal gegraveerde vulva. Vervormd hoofd. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 25 nr. 58 pl. II.

Serie 89: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - verhoogd haarstuk met middenscheiding (?) - plooien op de
pols - kleed met vooraan druppelvormige plooien onder de linkerhand - 4 losse lokken: vooraan
rechts recht omlaag, links volgens de schouderlijn, achteraan licht naar binnen buigend - 2
plooien op de pols - kleed met aan de voorzijde 3 lusjes onder de vingers en 3 schuine plooien 
die vanuit 1 punt afdalen, aan de keerzijde een grote lus bovenaan - linkerduim gescheiden van
de andere vingers.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 84 en 3092 hebben dezelfde hoogtematen en
identieke interne verhoudingen. De linkerzijde van cat. nr. 3092 werd echter 5 mm versmald,
aan de buitenzijde van het kleed en de linkerarm. Omdat er geen generatieverschil kan worden
vastgesteld tussen beide exemplaren, is het ook mogelijk dat cat. nr. 84 vijf mm werd verbreed
aan de linkerzijde, zonder dat op deze strook nog nieuw detail werd toegevoegd.
Externe mechanische verbanden:  stam 10.
Iconografische verbanden:  de keerzijde is verwant met die van cat. nr. 3073 (74). De algemene
contouren en verhoudingen komen overeen, met uitzondering van de rechterarm en het kleed 
dat lager aanzet. Malverwantschap kan niet worden bewezen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 84 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Verticaal gegraveerde vulva. Klein rond luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3092: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3092. Site: Forêt de Compiègne. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 418: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard van de hals tot de knieën. Hoogte: 8,3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
29216. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Verticaal gegraveerde vulva. Luchtgat achter de
linkerpols. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 100 nr. 30.

Cat. nr. 84. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.
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Cat. nr. 3093. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment van 
buik en linkerhand. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75812. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 100 nr. 32 (geen foto).

Cat. nr. 3094. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment van de
benen, de linkerhand en een deel van het kleed. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
75812. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 100 nr. 33 
(geen foto).

Serie 90: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - lage haarrol met dubbele dot - kleed met vooraan verticale 
plooien - lage haarrol met middenscheiding en dubbele dot op de top, achteraan haarrol met dot
in de hals - vooraan valt de rechterlok omlaag, de linker volgt de schouderlijn, achteraan losse 
lokken verdeeld over de rug - kleed met vooraan verticale parallelle plooien, achteraan lange 
smalle lussen onder elkaar die afdalen naar de benen en daaronder schuine plooien.
Externe mechanische verbanden:  stam 8.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3270 (90) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Inscriptie:  statuette cat. nr. 3270 (90) werd op de achterkant van het kleed gesigneerd:
IOPPIOS.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette en epigrafie
(coroplast) 3270 (90).
Datering uit context: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 130-200/220
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3270: Tudot 1860.

Cat. nr. 3270. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: een tekening van voor - en keerzijde, door E. Tudot, bleef bewaard. De hoogtemaat werd afgeleid
van de schaal van de tekening. Hoogte: 19,9 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart
gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de linkerpols. Inscriptie: op de achterkant van het kleed: IOPPIOS. 
Bibliografie: Tudot 1860, Pl.21; CIL XIII, 10015, 75.

Serie 91: kleed met soepel vallende, schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de
volledige hand ligt op het kleed - lage haarrol met dubbele dot (?) - kleed met vooraan een
lusvormige plooi onder de hand en schuin afdalende plooien eronder - de rechterhaarlok 
vooraan krult naar binnen, de linker volgt de schouderlijn, achteraan losse lokken verdeeld over
de rug - rechterhand bijna volledig haaks op de verticale onderarm - rechterwijsvinger 
gescheiden van de middenvinger.
Externe mechanische verbanden:  stam 8.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Klein rond luchtgat in de bovenkant van de linkerdij.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 28.

Cat. nr. 28. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 166: Onbekend. 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 
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”.
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Serie 92: kleed met soepel vallende, schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de
volledige hand ligt op het kleed - kapsel met golvende haren rond het gelaat en een brede platte
vlechtendot op het achterhoofd - kleed met vooraan gebogen plooien onder elkaar - alleen 
rechts een losse haarlok die de lijn van de schouder volgt - kleed met achteraan, verticale 
groeven.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3144 (92) uit Augst werd gevonden in een graf waarvan de 
inhoud op basis van de keramiek gedateerd wordt in de Tiberisch-Claudische periode (context 
284).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Klein rond
luchtgat achter de linkerhand.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14-54 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3144: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3144. Site: Augst. Vindplaats: Grafveld Rheinstrasse. Context nr. 284: Graf 7 (1968). Bewaringstoestand: 
bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 15,7 cm. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 68.5860. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Von
Gonzenbach 1986, 19 Augst nr. 1 Taf. 60,3.

Cat. nr. 3145. Site: Riddes. Vindplaats: Grafveld (laat-La Tène en Keizerrijk). Context nr. 740: Ancienne maison Paul
Lanbert 1926/1927, graf ?. Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 18,5 cm. Bewaarplaats: Riddes. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Klein rond luchtgat achter de
linkerhand. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 41 Riddes nr. 1 Taf. 61,1.

Serie 93: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - de 
volledige hand ligt op het kleed - kapsel met golvende haren rond het gelaat en een brede platte
vlechtendot op het achterhoofd - kleed zonder detail - de rechterlok vooraan valt recht omlaag,
de linker volgt de schouderlijn, achteraan valt de linkerlok recht omlaag en volgt de rechterlok
de beweging van de bovenarm.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Verticaal gegraveerde vulva.
Luchtgat achter de linkerpols. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3273
(93).
Bibliografie foto: cat. nr. 3273: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3273. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot boven de voeten. Hoogte: 12,7 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28012. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Verticaal gegraveerde vulva. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 104 nr. 46.

Serie 94: sikkelvormige diadeem - geïntegreerd voetstuk (?) - armbanden rond boven en
onderarmen.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 180-250/300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3274: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3274. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
het hoofd tot onder de knieën. Sporen van verbranding. Hoogte: 16,4 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. 
Inventarisnummer: A 1200. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. 
Kleur: grauwbruin tot zwart. Verbrand (?). Bibliografie: Schauerte 1985, 135 nr. 63 Taf. 5, 1-3; Lange 1994, 204 serie
3 nr. 1, Taf. 1 nr. 3 (tekening): gedateerd in tweede helft van de tweede eeuw door verwantschap met Lange serie 27
en 30.

rechterhand aan de buik - linkerarm gestrekt naast het lichaam (pudica)
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Serie 101: geïntegreerd voetstuk - worstvormige haarrol - onder de linkerhand lusvormige
plooien in elkaar.
Externe mechanische verbanden:  stam 2.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3305: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3305. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Inventarisnummer: 5408. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde 
Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 158 nr. 153 Taf. 16, 4-6.

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

Serie 102: kleed met lusvormige uitsprong - alleen de vingers raken het kleed - onder de 
linkerhand twee lussen in elkaar met daaronder schuine plooien - kapsel met kruisende 
haarpartijen op het achterhoofd.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3307 (102) uit Mâcon werd gevonden samen met een beeldje 
van Pistillus (context 620).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: (?)/170-220/ (?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
170/180-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3307: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3308. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van de 
hals tot aan de knieën. Hoogte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 139. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 48 pl.7e.

Cat. nr. 3306. Site: Dijon. Vindplaats: maison de retraite des Jésuites. Context nr. 401: Onbekend. 
Bewaringstoestand: het gelaat ontbreekt. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Dijon MA. Inventarisnummer: CA 1171. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat achter de 
linkerpols. Kleur: oker. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 35 nr. 85 pl. VII.

Cat. nr. 3307. Site: Mâcon. Vindplaats: tranchée pour la construction de la gare du chemin de fer P.L.M.. Context nr.
620: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd en voetstuk. Hoogte: 11 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 78838. Verzameling: T. Lacroix, Mâcon. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 122 nr. 120.

Serie 103: kleed met trosvormige plooien - kapsel met dubbele dot, haarrol en vlechtband op 
het achterhoofd - telkens één losse lok voorraan op de schouders, geen op de rug.
Externe mechanische verbanden:  stam 13.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3310 (103) uit Gueugnon wordt gedateerd tussen 150 en 250 
n.C. naar de productieperiode van terracotta’s in het atelier Le vieux Fresnes en de concrete
vondstcontext (context 501).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk
met dubbel geprofileerde onderrand. Verticaal gegraveerde vulva. Luchtgat achter de 
linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Gueugnon Le vieux Fresnes: statuette 3309 (103).
Datering uit context: 150-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-220/250
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3310: Gueugnon 1974 (voorzijde); Rouvier-Jeanlin 1986 (keerzijde).

Cat. nr. 3310. Site: Gueugnon Le vieux Fresnes. Vindplaats: Atelier voor terracottastatuetten. Context nr. 501: depot 
au dessus du puits. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16,2 cm. Bewaarplaats: Gueugnon DF. Inventarisnummer: 
VF 122. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met dubbel 
geprofileerde onderrand. Luchtgat achter de linkerpols. Bibliografie: Gueugnon 1974, 15 nr. 7 pl. I: voorzijde en 
keerzijde; Rouvier-Jeanlin 1986, 34-35 nr. 84 pl. VII: voorzijde.

Cat. nr. 3309. Site: Nuits-Saint-Georges Les Bolards. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 693: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard van de hals tot de aanzet van de benen. Bewaarplaats: Dijon MA. Inventarisnummer: 
61.7.28. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Verticaal gegraveerde vulva. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1986, 35 nr. 84bis pl. VII.
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Serie 104: de linkerhand rust volledig op het kleed - kapsel met middenscheiding en haarlint - 
lage haarrol met dot in de hals - kleed met V-vormige plooien onder elkaar.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3312 is 4 % kleiner dan de afdruk van de mal cat. nr.
3311.
Externe mechanische verbanden:  stam 13.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel 3311
(104).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-220/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3311: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3313. Site: Augst. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 285: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 3,6
cm. 
Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 20 Augst nr. 30 Taf. 71, 2.

Cat. nr. 3314. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van de 
schouders tot halfweg de onderbenen. Hoogte: 11,3 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 140. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 48 pl.7b.

Cat. nr. 3312. Site: Pagny-la-Ville. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 705: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
van de schouders tot halfweg de onderbenen. Hoogte: 10,4 cm. Bewaarplaats: Dijon MA. Inventarisnummer: 
911-106.6. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 36 nr. 88 pl.
VII.

Cat. nr. 3311. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde, bewaard van het hoofd tot boven de knieën. Hoogte van de mal 13,4
cm. Hoogte van de afdruk 12 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28014. 
Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 122 nr. 119; Von Gonzenbach 1986, 75 Saint-Pourçain
nr. 3, Taf. 71,1.

Serie 105: geïntegreerd voetstuk - kapsel met middenscheiding en diadeem - rechterhand op de
linkerborst - kleed zonder detail.
Externe mechanische verbanden:  stam 18.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 190-250/300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3315.

Cat. nr. 3315. Site: Bonn. Vindplaats: Auf der Esche. Context nr. 362: onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van het
hoofd tot onder de knieën. Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 14370. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: geelwit. Bibliografie: Schauerte 1985, 160 nr. 159: zonder foto en foutief beschreven als “Venus Pudica,
nackt, mit spiegeltragendem Amor”.
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Serie 106: plooien op de linkerpols - kapsel met vooraan een vlechtenrol en een krullende lok 
op elke schouder en achteraan losse lokken verdeeld over de rug: de rest van de haren is vanaf 
de rechterzijde van het achterhoofd omhooggebracht en rond de bovenkant van het hoofd 
gedraaid om tenslotte kruislings over het achterhoofd weer af te dalen in de richting van de 
linkerschouder - rechterhand op rechterborst - linkerhand op het kleed naast het lichaam.
Interne mechanische verbanden:  de afmetingen van cat. nr. 86 komen overeen met die van cat.
nr. 3100. De haren boven op het hoofd zijn hoger uitgewerkt dan bij de andere exemplaren.
Externe mechanische verbanden:  stam 13.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3293 (106) werd gevonden in 1914 in een door brand verwoeste
kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt door een munt in de brandlaag na
168 n.C. gedateerd. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in het depot bevond, 
situeert de brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw. De terminus ante quem 
wordt bepaald door de vondst nr. 86 (106) uit Velzeke (context 222).
Inscriptie:  statuette cat. nr. 3294 (106) van onbekende herkomst werd op het kleed in gravure 
gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig 
voetstuk met twee trappen. Luchtgat achter de linkerelleboog. Fijn gestriemd oppervlak.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 3294 (106).
Datering uit context: 168/180-220/275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
168/180-220/250 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3100: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3293. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: keerzijde bewaard van het hoofd tot de knieën. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: 
Alise-Sainte-Reine MA . Inventarisnummer: FM 119, 197. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Luchtgat achter de linkerelleboog. Fijn gestriemd oppervlak. Kleur: helder oker. Sporen van rode verf op het kleed. 
Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 73 nr. 19 Pl.2; 14 andere exemplaren van dezelfde serie komen uit dezelfde
context: Rabeisen en Vertet 1986, 70-74 nrs. 10-24 (nrs. 10, 13 en 16 met sporen van gesmolten loodglazuur, nr. 15 
met sporen van rode verf, nrs. 13, 14 en 15 gesigneerd door Pistillus op de keerzijde van het kleed).

Cat. nr. 3100. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig.
. Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 6859. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd, rond, trapvormig voetstuk met twee trappen. Luchtgat achter de 
linkerelleboog. Kleur: wit. Oppervlak oker. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 121-122 nr. 118.

Cat. nr. 3294. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
het hoofd tot de aanzet van het voetstuk. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Dijon MA. Inventarisnummer: CA 848. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkerelleboog. Inscriptie: op de
keerzijde van het kleed in gravure: PIS[TILLVS]. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 33 nr. 79 pl. VII.

Cat. nr. 86. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1966, Jamée, De Smet, Crombé en
Rogge (B 1437). Context nr. 222: puinlaag, mogelijk verbonden met het westelijk heiligdom. 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. 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.

Serie 107: plooien op de linkerpols - lage haarrol met dubbele dot - rechterhand op linkerborst -
linkerhand op de linkerdij.
Externe mechanische verbanden:  stam 14.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3290 (107) uit het grafveld Petit Pin in Sougères-sur-Sinotte
werd gevonden in graven die door oversnijding gedateerd worden op het einde van de tweede 
en de derde eeuw (context 777).
Inscriptie:  de statuette cat. nr. 3295 (107) werd op de keerzijde van het kleed gesigneerd door
Pistillus. De rugzijde van de mal cat. nr. 3302 (107) werd voorzien van de stempel van Pistillus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Luchtgat achter de linkerelleboog.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: maldeel 3302 (107), epigrafie (coroplast) 
3302 (107) en 3294 (106).
Datering uit context: 180-300 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 168/180-220
n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3295: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3302. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig maldeel
van de keerzijde. Hoogte van de mal 16,5 cm. Hoogte van de afdruk 15,2 cm. Bewaarplaats: Autun MR. 
Inventarisnummer: 353. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure het initiaal P en een stempel in een langwerpig veld met een lengte 
van 3,3 cm met de naam PISTILLVS. Kleur: grijs. Oppervlak amber. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 25 
pl.3d.

Cat. nr. 3295. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder voetstuk. Hoogte: 12,4 cm. Bewaarplaats: Dijon MA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Luchtgat achter de linkerelleboog. Inscriptie: op de keerzijde van het kleed in gravure: PISTILLVS. Kleur: 
wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 40 nr. 99 pl. VIII: de foto van de keerzijde is gespiegeld.
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Cat. nr. 3290. Site: Sougères-sur-Sinotte. Vindplaats: Grafveld Petit Pin. Context nr. 777: Inhumatiegraven. 
Bewaringstoestand: bewaard van de schouders tot onder de voeten. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Bibliografie: Gallia 12, 1954, 513 fig. 24 links.

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

Serie 108: een tip van het kleed bedekt de linkerhand en de schaam - lange parallelle plooien - 
laag kapsel met middenscheiding en vooraan twee losse lokken.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3317 (108) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 791).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat op de keerzijde bij het 
kleed.
Productieregio:  
3317 (108).
Datering uit context: 69-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3317: Tudot 1860.

Cat. nr. 3316. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
de linkerschouder tot aan de knieën. De rechterschouder en -bovenarm ontbreken. Hoogte: 7,6 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25486. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Luchtgat op de keerzijde bij het kleed. Kleur: geelwit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 121 nr. 17; Rouvier-Jeanlin
1986, 33-34 nr. 81 pl. VII.

Cat. nr. 3317. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 791: Opgravingen A.
Bertrand. Bewaringstoestand: een tekening door E. Tudot is bewaard van de voorzijde van het hoofd tot aan de 
knieën. De hoogtemaat werd afgeleid van de schaal van de tekening. Hoogte: 11,8 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA.
Verzameling: E. Tudot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Tudot 1860,
Pl.72,H; Rouvier-Jeanlin 1972, 121 (gegevens over vindplaats en bewaarplaats).

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

Serie 109: het kleed valt langs het linkerbeen omlaag - plooien rond de linkerarm - lage haarrol
met dubbele dot - vooraan twee lange, sterk krullende lokken - de rechterhand ligt op de dij - 
linkerwijsvinger en -middenvinger vormen een V.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 3279 en 3287 hebben dezelfde afmetingen. Cat. nr. 
3288 is 6 % kleiner. De afmetingen van cat. nr. 828 komen vrijwel overeen met die van cat. nr.
3288, maar het voetstuk verschilt.
Externe mechanische verbanden:  stam 14.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3289 (109) uit Sougères-sur-Sinotte werd gevonden in graven 
die door oversnijding gedateerd worden op het einde van de tweede en in de derde eeuw 
(context 777). Het heiligdom van Blicquy levert voor cat. nr. 828 (109) een terminus ante quem
van 275 n.C.
Inscriptie:  de statuetten nrs. 3279 (109) uit Tulln en 3287 (109) uit Olten werden op de 
keerzijde van het kleed gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk
met dubbel geprofileerde onderrand of zonder profilering. Verticaal gegraveerde vulva. Eén 
egale binnenruimte voor romp en benen. De plaats van het luchtgat verschilt: achter de
linkerelleboog voor cat. nr. 3287 en tussen het kleed en de linkerbil voor cat. nr. 3288.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 3279 (109) en 3287
(109).
Datering uit context: 180-275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3288: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 828. Site: Blicquy Ville d’Anderlecht. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 25: Noordoostgalerij van de
temenos. 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. Kleur: licht tot bruinig grijs (Munsell 10 YR 7,5/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat.

Cat. nr. 3288. Site: Martigny. Vindplaats: Insula bij forum, vertrek 52 (1901). Context nr. 638: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Sion MCAV. Inventarisnummer: 1166. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met dubbel 
geprofileerde onderrand. Luchtgat tussen het kleed en de linkerbil. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 36
Martigny nr. 1 Taf. 73,1.

Cat. nr. 3292. Site: Nuits-Saint-Georges Les Bolards. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 693: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard van de schouders tot boven de voeten. Hoogte: 13,9 cm. Bewaarplaats: Dijon MA. 
Inventarisnummer: 61.7.26. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: okerwit. Hardheid: zeer
hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 39 nr. 97.
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Cat. nr. 3287. Site: Olten. Vindplaats: Romeinse villa “im Grund” 1956. Context nr. 700: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot halfweg de onderbenen. De dubbele dot is afgebroken. Hoogte: 11,3 
cm. Bewaarplaats: Olten HMO. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de 
linkerelleboog. Inscriptie: op de keerzijde van het kleed: PISTILLV[S]. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 
1986, 41 Olten nr. 1 Taf. 73,2 en 101,3 (stempel).

Cat. nr. 3289. Site: Sougères-sur-Sinotte. Vindplaats: Grafveld Petit Pin. Context nr. 777: Inhumatiegraven. 
Bewaringstoestand: het hoofd ontbreekt. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: 
Gallia 12, 1954, 513 fig. 24 rechts.

Cat. nr. 3279. Site: Tulln. Vindplaats: westelijk grafveld (Wildacker). Context nr. 811: Onbekend. 
Bewaringstoestand: de voorzijde van het hoofd tot aan de buik en de keerzijde zonder het achterhoofd bleven 
bewaard. Het voetstuk is volledig. Hoogte: 16,9 cm. Bewaarplaats: Tulln HM. Inventarisnummer: 1906/1. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met dubbel 
geprofileerde onderrand. Eén egale binnenruimte voor romp en benen. Inscriptie: op de keerzijde van het kleed 
PISTILL[VS]. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 172 nr. 230 Taf. 26, 1-3: ongegronde datering op eind 1ste 
eeuw; datering rechtgezet door Lange 1990 (Pistillus), 315 nr. 1 Taf. 20, 1-2; Von Gonzenbach 1996, 114 nr. 12.

Cat. nr. 3291. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van de
schouders tot halfweg het rechteronderbeen. Hoogte: 9,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 
wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 122 nr. 121.

Cat. nr. 3280. Site: Wels. Vindplaats: Gräberfeld West (Bernardin). Context nr. 837: Onbekend. Bewaringstoestand: 
de voorzijde van het hoofd tot de linkerheup en de keerzijde van het hoofd bleven bewaard. De dubbele dot is
afgebroken. Hoogte: 7,8 cm. Bewaarplaats: Wels SM. Inventarisnummer: 12019. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Egale binnenholte en wanddikte voor de ganse romp. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990
(Pistillus), 315 nr. 2 Taf. 20,3-4.

Serie 110: het kleed valt langs het linkerbeen omlaag - plooien rond de linkerarm - lage haarrol
met dubbele dot - vooraan twee lange, licht golvende lokken - de rechterhand ligt op de dij - 
linkerwijsvinger en -middenvinger vormen een V.
Externe mechanische verbanden:  stam 14.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 168/180-220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3286: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3286. Site: Avenches. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 315: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste helft. 
Hoogte: 5,6 cm. Bewaarplaats: Avenches MR. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. 
Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 24 Avenches nr. 6 Taf. 72,3.

Serie 111: het kleed valt langs het linkerbeen omlaag - plooien rond de linkerarm - lage haarrol
met dubbele dot, die scherp rechthoekig is afgelijnd - vooraan twee bredere, licht golvende 
lokken - de rechterhand ligt op de dij - linkerwijsvinger en -middenvinger volgen dezelfde
kromming - twee horizontale plooien in de buik.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3281 vertoont een krimp van 8 % tegenover cat. nr. 
3283 en behoort daarmee tot een jongere generatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 14.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Verticaal gegraveerde vulva. Eén egale binnenruimte.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 168/180-220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3283: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3283. Site: Avenches. Vindplaats: Keller Gutknecht, op 100 m van de “Westtor”. Context nr. 314: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot halfweg de onderbenen. Hoogte: 11,9 cm. Bewaarplaats: Avenches 
MR. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 24 
Avenches nr. 7 Taf. 72,10.

Cat. nr. 3282. Site: Diou. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 407: Onbekend. Bewaringstoestand: een tekening van de
hand van E. Tudot bleef bewaard van de volledige voorzijde. Verzameling: E. Tudot, Moulins. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Bibliografie: Tudot, Pl.71 midden.

Cat. nr. 3281. Site: Pfaffenhofen. Vindplaats: Kastenfeld. Context nr. 713: Onbekend. Bewaringstoestand: de 
voorzijde van de hals tot halfweg de onderbenen, en de keerzijde van de schouders tot onder de rechterheup bleven 
bewaard. Hoogte: 9,2 cm. Bewaarplaats: München PSS. Inventarisnummer: 1968.710. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Eén egale binnenruimte. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 70 
Pfaffenhofen nr. 1 Taf. 74,2; Lange 1990 (Pistillus), 316 nr. 3 Taf. 21, 1-2.
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Serie 112: het kleed valt langs het linkerbeen omlaag - geen plooien rond de linkerarm - lage 
haarrol met dubbele dot - vooraan twee, licht golvende lokken - de rechterhand ligt op de dij - 
de wijsvinger en middenvinger van de linkerhand vormen een V.
Externe mechanische verbanden:  stam 14.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd conisch voetstuk. 
Groot rond luchtgat achter de linkerelleboog.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 168/180-220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3284: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3284. Site: Auxerre. Vindplaats: Fontaine de Jonches. Context nr. 311: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 16,6 cm. Bewaarplaats: Auxerre MAH. Inventarisnummer: 870.63. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd conisch voetstuk. Groot rond luchtgat achter de linkerelleboog. 
Kleur: wit. Hardheid: zacht. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1971, 336 nr. 9 Pl.IV,9;
Rouvier-Jeanlin 1986, 40 nr. 100 Pl.IX.

Serie 113: het kleed valt langs het rechterbeen omlaag - plooien op de onderarm - lage haarrol
met dubbele dot - vooraan twee, licht golvende lokken - de rechterhand ligt op de dij - de 
middenvinger en wijsvinger van de linkerhand vormen een V - dubbele horizontale plooi in de
onderbuik.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 3298 en 3296 hebben dezelfde afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 14.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3296 (113) en 5090 (113) werden gevonden in 1914 in een 
door brand verwoeste kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt gedateerd 
door een munt in de brandlaag na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in
het depot bevond, situeert de brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig 
voetstuk met twee trappen. Verticaal gegraveerde vulva. Gegraveerde navel. Fijn gestriemd 
oppervlak.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 168/180-(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3298: Vertet en Zeyer 1983.

Cat. nr. 3296. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Hoogte: 12,2 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA . 
Inventarisnummer: FM 110. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond
trapvormig voetstuk met twee trappen. Verticaal gegraveerde vulva. Gegraveerde navel. Fijn gestriemd oppervlak. 
Kleur: zeer helder oker. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 68 nr. 3 Pl.1; 5 andere exemplaren van dezelfde serie 
komen uit dezelfde context: Rabeisen en Vertet 1986, 67-69 nrs. 1, 2, 4, 5, 7 (nrs. 1 en 2 met mica).

Cat. nr. 5090. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: fragment van het voetstuk met de voeten en de onderzijde van het kleed. Sporen
van verbranding. Hoogte: 2,7 cm. Breedte: 3,05 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA . Inventarisnummer: FM
289. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd, rond, trapvormig voetstuk met twee 
trappen. Fijn gestriemd oppervlak. Kleur: wit. Oppervlak met sporen van verbrand loodglazuur. Bibliografie: 
Rabeisen en Vertet 1986, 69 nr. 8 Pl. 1.

Cat. nr. 3298. Site: Langres. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 597: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig
samengesteld. Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: Langres NMAHL. Inventarisnummer: ST 513-79. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig voetstuk met twee trappen. Verticaal 
gegraveerde vulva. Gegraveerde navel. Kleur: gebroken wit. Bibliografie: Vertet en Zeyer 1983, 24-25 nr. 1.

Cat. nr. 3299. Site: Langres. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 597: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van de
heup tot boven de voeten. Hoogte: 6,3 cm. Bewaarplaats: Langres NMAHL. Inventarisnummer: ST 514-79. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Vertet en Zeyer 1983, 27 nr. 2.

Cat. nr. 3297. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder voetstuk. De hoogte volgens de schaal van de foto in Rouvier-Jeanlin 1986 bedraagt 16,2 cm. Bewaarplaats: 
Dijon MA. Inventarisnummer: CAT 847. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1986, 37 nr. 90 Pl. VIII.
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Serie 114: het kleed valt langs het rechterbeen omlaag - plooien op de onderarm - lage haarrol
met dubbele dot (?) - vooraan twee, licht golvende lokken - de rechterhand ligt op de dij - de
linkerhand is open, middenvinger en wijsvinger liggen gestrekt tegen elkaar - dubbele
horizontale plooi in de onderbuik.
Externe mechanische verbanden:  stam 14.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde navel. Luchtgat achter
de rechterelleboog.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 168/180-220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3303: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 3303. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd, voeten en voetstuk. Hoogte: 11,3 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 150. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde navel. Luchtgat achter de rechterelleboog. Bibliografie: Vertet en
Vuillemot 1973, 24 pl.3c.

Serie 115: het kleed valt langs het linkerbeen omlaag - geen plooien rond de linkerarm - lage 
haarrol met dubbele dot - vooraan twee, krullende lokken - de rechterhand ligt op de dij boven
op het kleed - middenvinger en wijsvinger van de linkerhand vormen een V.
Interne mechanische verbanden:  de mal cat. nr. 3300 is het grootste exemplaar. De linkerhand
ligt volledig op de linkerborst. Cat. nr. 3301 vertegenwoordigt een jongere generatie met een 
krimp van 11 %. De houding van de linkerhand is bovendien gewijzigd. De vingers draaien
rond de linkerborst.
Externe mechanische verbanden:  stam 14.
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 3300 (115) uit Autun werd op de rugzijde gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: maldeel en epigrafie (coroplast) 3300 (115).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 168/180-220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: 170/180-220  n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3300: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 3300. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig maldeel
voor de voorzijde. De hoogtemaat werd afgeleid van de schaal van de foto in Vertet en Vuillemot 1973. Hoogte: 16,1
cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 293. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure: PISTILLVS. De hoogte van de 
letter P bedraagt 15 mm. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 23 pl.3a en 5f.

Cat. nr. 3301. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van de 
schouders tot boven de voeten. De hoogtemaat werd afgeleid van de schaal van de foto in Vertet en Vuillemot 1973. 
Hoogte: 10,8 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 226. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 23 pl.3b.

Venus met bedekt onderlichaam

rechterhand aan het haar - linkerhand aan het kleed

Serie 95: geïntegreerd voetstuk - de uiteinden van het kleed hangen af naast het 
linkerbovenbeen - halfbolvormige basis - lage worstvormige haarrol met dot in de hals - één 
doorbuigende plooi over de knieën.
Externe mechanische verbanden:  stam 11.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3275 (95) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Gegraveerde amandelvormige ogen. Breed 
gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/150-250/260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3157: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3157. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 17,7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: A1199. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Geïntegreerd hoog bolvormig voetstuk. Kleur: wit. Beschildering: aan de bovenzijde van de basis werd 
rondom een rij bollen geschilderd. Bibliografie: Schauerte 1985, 139 nr. 83 Taf. 8,6 en 9,3.

Cat. nr. 3275. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 17,3 cm. Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 1512. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde 
amandelvormige ogen. Brede gegladde naden. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1991 (Salzburg), 162 nr. 165 (foto): uit
de vondstspreiding leidt de auteur af dat het om een Moezelatelier gaat (datering tweede helft tweede eeuw o.w.v. ex.
uit Horperath); Schauerte 1990, 139 nr. 79 (bibliografie).
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Serie 96: geïntegreerd voetstuk - de uiteinden van het kleed hangen af naast het 
linkerbovenbeen - rechthoekig voetstuk - boven op het hoofd een lage en brede dot, op het 
achterhoofd een grote dot - één doorbuigende plooi over de knieën.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3159 is het grootst. Cat. nr. 3158 vertoont een krimp
van 5 % en behoort tot een jongere generatie. De verkleining gaat gepaard met een verandering
van kenmerken. Het gelaat van cat. nr. 3158 is kleiner en de lus van het kleed op de 
bovenbenen is verkort.
Externe mechanische verbanden:  stam 11.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3158 (96) uit Horperath wordt gedateerd naar de 
gebruiksperiode van het heiligdom tussen het midden van de tweede eeuw en het begin van de
vierde eeuw, met de nadruk op het einde van de tweede eeuw tot het midden van de derde eeuw
(context 529). Cat. nr. 3159 uit Frankfurt-Heddernheim biedt een terminus ante quem rond 260
n.C.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde boven- en onderrand. 
Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100/150-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/150-250/260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3159: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3159. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
de rechterarm, de voeten en het voetstuk ontbreken. Hoogte: 15,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  3300. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger
1980, 47 nr. 45; Schauerte 1985, 139 nr. 80 Taf. 8,4 en 9,1.

Cat. nr. 3158. Site: Horperath. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 529: In der Nähe der nördlichen Cella. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 18,1 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 35,250. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde
boven- en onderrand. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Bibliografie: BJ 143-144,
1938-1939, 398-400, Taf. 73,1 midden (Haberey); Schauerte 1985, 138 nr. 76 Taf. 8,1-3.

Serie 97: geïntegreerd voetstuk - de uiteinden van het kleed hangen af naast het 
linkerbovenbeen - rechthoekig voetstuk - boven op het hoofd een lage en brede dot, op het 
achterhoofd een grote dot - driedubbele buigende plooi over de knieën.
Externe mechanische verbanden:  stam 11.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
kubus met geprofileerde bovenrand. Gatenrij in de mantelrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100/150-250/260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3160: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3160. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: de voorzijde 
van het voetstuk ontbreekt. Hoogte: 18,7 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: 977. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde
bovenrand. Gatenrij in de mantelrand. Kleur: rood. Bibliografie: Schauerte 1985, 139 nr. 82 Taf. 8,5 en 9,2.

Serie 98: geïntegreerd voetstuk - de uiteinden van het kleed hangen af naast het 
linkerbovenbeen - rechthoekig voetstuk - boven op het hoofd een lage en brede dot - één 
doorbuigende plooi over de knieën, lusvormige plooien erboven en eronder.
Externe mechanische verbanden:  stam 11.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3276 (98) uit het grafveld van het castellum van Rückingen 
werd op basis van de site gedateerd tussen 110/125-260 n.C. (context 752).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
kubus met geprofileerde boven- en onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)110/125-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/150-250/260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3276: ORL B Nr. 22 (Rückingen).

Cat. nr. 3276. Site: Rückingen. Vindplaats: Gräberfeld westlich des Kastells. Context nr. 752: Graf 11. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 18,6 cm. Bewaarplaats: Hanau MH. Inventarisnummer: R 51. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde
boven- en onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: ORL B Nr. 22 (Rückingen), 28 Taf. V, 3; Schauerte 1985, 139 nr. 78.
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Serie 99: geïntegreerd voetstuk - de zoom van het kleed op de scheiding tussen de benen - 
zeshoekig voetstuk - kapsel met middenscheiding en vooraan twee losse lokken, haarrol rond 
het achterhoofd - spitse diadeem.
Interne mechanische verbanden:  het hoofd cat. nr. 498 behoort waarschijnlijk tot een oudere 
generatie. Het vertoont iets meer detail en het achterhoofd is boller. Cat. nr. 147 heeft dezelfde
hoogtemaat, maar is sterk versmald. De onderbroken plooien op de keerzijde van het kleed van
cat. nr. 147 duiden op een herwerkte versie. Cat. nr. 3162 vertoont opnieuw een versmalling 
van 7 % in de breedte.
Externe mechanische verbanden:  stam 12.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3162 (99) is op basis van de datering van de site Aardenburg 
chronologisch begrensd tussen 170 en 275 n.C. (context 255).
Inscriptie:  cat. nr. 3162 (99) werd op de keerzijde van de basis in reliëf gesigneerd met een
kleine letter M, waarvan het voorste beentje ontbreekt.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd zeshoekig voetstuk. Tepels weergegeven in reliëf. Breed gladgestreken
naad. Herwerking door gravure van cat. nr. 147: onderbroken plooien op de keerzijde.
Petrografie:  Cat. nr. 147 (99) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 147 (99).
Datering uit context: 170-275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
170/180-210/275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 147.

Cat. nr. 3162. Site: Aardenburg. Vindplaats: Areaal Quataert: binnen de ommuring. Context nr. 255: Opgravingen 
ROB 1961/1963, losse vondst. Hoogte: 5,1 cm. Bewaarplaats: Aardenburg GM. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd zeshoekig voetstuk met sterk afgeronde hoeken. Breed gladgestreken naad. 
Inscriptie: op de keerzijde van de basis staan naar Van Boekel 1987 de onscherpe letters in reliëf: II(?) en M. De letter
M bestaat uit slechts drie diagonalen met een centrale groef (het voorste beentje van de M ontbreekt). Kleur: wit. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 531-532 nr. 107bis.

Cat. nr. 147. Site: Ampsin. Vindplaats: Grafveld (?). Context nr. 3: Graf omstreeks 1905. 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. 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.

Cat. nr. 3161. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Römische Thermen bei St. Cäcilien. Context nr. 577: St. Peter. 
Gevonden in pijlerfundament 603. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot aan de rechterdij
. Hoogte: 14,1 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 53,220. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Malknobbeltjes op het oppervlak. Tepels weergegeven in reliëf. Breed gladgestreken naad. 
Kleur: witgrijs. Sporen van bruine beschildering aan de diadeem. Bibliografie: Schauerte 1985, 136 nr. 69 Taf. 6,4-6:
foutieve datering in de eerste eeuw; Lange 1994, 205 serie 5 nr. 1: nederzettingsvondst, niet gedateerd.

Cat. nr. 498. Site: Ortho. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 144: Onbekend. 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. 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”.
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Serie 100: geïntegreerd voetstuk - de zoom van het kleed op de scheiding tussen de benen, het 
linkerbeen blijft vooraan onbedekt - vierhoekig voetstuk - kapsel met middenscheiding en 3
rijen platte vlechten boven het voorhoofd, op het achterhoofd een dot - 2 losse lokken vooraan -
tip van het kleed in de linkerhand.
Externe mechanische verbanden:  stam 12.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 146 (100) uit Destelbergen wordt gedateerd tussen 170/180 en 
275. Deze datering werd bepaald door de grafinhoud en de algemene datering van het grafveld
op de zuidelijke zandrug (context 42).
Inscriptie:  cat. nr. 146 (100) werd op de voorzijde van de basis gesigneerd met een grote letter
M in reliëf.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Tepels weergegeven in reliëf. Breed 
gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 146 (100) behoort petrografisch tot pasta 37, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 146 (100).
Datering uit context: 170/180-275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
170/180-210/275 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 180-210/275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 146.

Cat. nr. 146. Site: Destelbergen Eenbeekeinde. Vindplaats: Grafveld zuidelijke zandrug. Context nr. 42: Perceel A 
220, vlak C, graf g.d (1967-1969). 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. 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.

rechterhand op de buik - linkerarm gestrekt naast het lichaam
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Serie 116: neervallend kleed onder de linkerarm - worstvormige haarrol - linkerpols onder het 
kleed - op de rug 2 platte, neervallende haarlokken op de rug - een puntenrij volgt de scheiding
tussen de benen - halfbolvormig voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 142 en 141 behoren tot dezelfde generatie, maar cat.
nr. 141 stamt uit een vermoeide mal en is bijgevolg zeer vaag gedetailleerd. Cat. nr. 143
behoort tot een jongere generatie met een krimp van 5 % tegenover cat. nr. 141. Cat. nrs. 3168,
3165, 144 en 145 vertegenwoordigen een derde generatie met opnieuw een krimp van 5 % 
tegenover cat. nr. 143. Cat. nrs. 144 en 145 stammen vermoedelijk uit dezelfde mal. Cat. nr. 
3165 is 2 % kleiner dan cat. nr. 3169. (Ander gelijkend exemplaar in Trier RL inv. TA 7464).
Externe mechanische verbanden:  stam 2.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 142 (116) uit Neerharen/Rekem werd gevonden in een gebouw
uit de laatste houtbouwfase van de nederzetting, gedateerd tussen 50 en 95 n.C. (context 142).
Deze vondst geeft voor het ontstaan van de oudste generatie met cat. nr. 142 (116) een terminus
ante quem in 95 n.C. Cat. nr. 3168 (116) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
grafveld Feldbergstrasse dat in gebruik was in de periode tussen 90 en 150 n.C. (context 423).
Eén van de jongste stukken, cat. nr. 3169 (116) uit Frankfurt-Heddernheim werd door de
vindplaats gedateerd voor 103/111 n.C. (context 484).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Gegraveerde navel. Gaatje gegraveerd in de
haarrol boven het voorhoofd en verticale rij gaatjes vooraan op het kleed. Breed gladgestreken
naad. .
Petrografie:  Cat. nr. 142 (116) behoort petrografisch tot pasta 28, toegewezen aan Frankfurt of
Trier. Cat. nr. 145 (116) behoort petrografisch tot pasta 26, toegewezen aan Keulen of 
Frankfurt/Trier.
Chemische analyse:  Cat. nr. 142 (116) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep met
hoog gehalte aan TiO2 (staal UCL-LGM 142). De groep onderscheidt zich van de andere stalen
in het TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en vooral TiO2/Fe2O3 diagram. Hij werd in de literatuur 
toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar iconografie en vondstomstandigheden 
verwijzen tevens naar Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Frankfurt of Trier: petrografische analyse en chemische
analyse 145 (116). Keulen, Frankfurt of Trier: petrografische analyse 145 (116).
Datering uit context: 90 -95/111 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 143.

Cat. nr. 3165. Site: Bad Kreuznach. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 324: Onbekend. Bewaringstoestand: 
restauratie aan linkerschouder en onderlichaam. Sporen van verbranding op het oppervlak. Hoogte: 16,5 cm. 
Bewaarplaats: Worms MSW. Inventarisnummer: 1481a. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Gaatje gegraveerd in het kapsel boven het voorhoofd en verticale rij gaatjes vooraan
op het kleed. Breed gladgestreken naad. Bibliografie: Schauerte 1985, 162 nr. 169 Taf. 19,4-6.

Cat. nr. 143. Site: Gent. Vindplaats: Gent Sint-Baafsabdij. Context nr. 64: Onbekend. 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. 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.

Cat. nr. 3166. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Burgfeld 7. Context nr. 452: losse vondst. 
Bewaringstoestand: hoofd en bovenlichaam zonder de armen. Hoogte: 7,6 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  6677. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gaatje gegraveerd in het kapsel
boven het voorhoofd. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 47 nr. 47.

Cat. nr. 3168. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 423: Graf XXI. 

Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4016 b. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit met roze verkleuring in het onderste deel. Beschildering (?): rondom lopend spoor aan de onderrand
van de basis. Bibliografie: Rüger 1980, 47 nr. 46; Lange 1994, 209 Serie 15 nr. 5 (datering van grafveld en
beschildering).

Cat. 
Bewaringstoestand: hoofd en aanzet naar de rechterschouder. Hoogte: 4,3 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  4016 b. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: 

Rüger 1980, 47 nr. 48.
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Cat. nr. 142. Site: Neerharen/Rekem. Vindplaats: Kampveld. Context nr. 138: Sleuf 11, groot “Grubenhaus”. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10
YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Informatie G. De Boe.

Cat. nr. 3163. Site: Nijmegen. Vindplaats: Barbarossastraat. Context nr. 669: Mogelijk uit grond afkomstig van de
begraafplaats van de Hunerberg. Bewaringstoestand: bewaard van de schouders tot halfweg de bovenbenen. Hoogte: 
8,2 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Scherpe afdruk. 
Gegraveerde navel. Verticale rij gaatjes vooraan op het kleed. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Oppervlak 
gebroken wit. Sporen van vage roodbruine beschildering op de voor- en keerzijde. Bibliografie: Van Boekel 1987, 535
nr. 110.

Cat. nr. 3167. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 670: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 16,7 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: XIXbI.1955.9. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Vage afdruk. Kleur: wit. Oppervlak grijswit. Sporen van 
bruine beschildering zowel aan de voorzijde als aan de keerzijde. Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987,
532 nr. 108.

Cat. nr. 141. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 3164. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van het
hoofd tot de knieën. Hoogte: 8,2 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. Inventarisnummer: 5641. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Gaatje gegraveerd in het kapsel boven het voorhoofd en verticale rij gaatjes vooraan
op het kleed. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 534 nr. 109.

rechterhand aan de borst - linkerhand aan het kleed

Serie 117: neervallende plooien naast het linkerbeen, onder de linkerhand - de armen staan los
van het lichaam.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3318 (117) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 3318 (117).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3318: Lange 1994.

Cat. nr. 3318. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Hoogte: 18,6 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 2995. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Bibliografie: Lange 1994, 208 serie 14 nr. 1 Taf. 2 .
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Serie 118: neervallende plooien naast het linkerbeen, onder de linkerhand - apart gevormd 
voetstuk (?) - armen tegen het lichaam.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3319: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3319. Site: Béthisy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 340: Onbekend. Bewaringstoestand: keerzijde van de
lenden tot halfweg de bovenbenen. Hoogte: 5,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
29213. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achter de linkerpols. Kleur: geelwit. 
Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 124 nr. 125.

Serie 119: neervallende plooien op het linkerbeen - schuine kleedrand - puntige diadeem - 
rechterhand op linkerborst - geen losse lokken op de schouders - haarrol met dot boven de hals
- rechthoekige basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3174 is 6 % kleiner dan cat. nr. 3176 en 
vertegenwoordigt een jongere generatie. Cat. nrs. 3176 en 3177 werden uit dezelfde mal 
vervaardigd (Van Boekel 1987, 517-519). Cat. nr. 1119 behoort vermoedelijk tot dezelfde
generatie als cat. nr. 3174.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3176 (119) uit Vechten werd gevonden in tweede-eeuwse 
stortlagen in en rond de oude Rijnbedding (context 817).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Verschoven 
naad bij cat. nr. 1119 (119).
Petrografie:  Cat. nr. 1119 (119) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 3174 (119), 
petrografische analyse 1119 (119).
Datering uit context: 100-200 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100/140-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3174.

Cat. nr. 1119. Site: Braives Sarrasins. Vindplaats: Secteur W (zone ?). Context nr. 35: context 3005. 
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 
Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 3174. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 552: Lange Funstelle 7/ Schauerte
Fundstelle 9. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot onder de rechterknie. Hoogte: 14,8 cm. Bewaarplaats: 
Köln RGM. Inventarisnummer: 27,1265. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vage afdruk.
Breed gladgestreken naad. Kleur: oranje. Bibliografie: Fremersdorf 1950, 59 Taf. 9,2; Schauerte 1985, 165 nr. 189 
Taf. 20,1-3; Lange 1994, 208 Serie 13 Nr. 1.

Cat. nr. 3177. Site: Nijmegen. Vindplaats: Hoek Ruysdaelstraat en Van Nispenstraat. Context nr. 672: Losse vondst. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd en voetstuk
. Hoogte: 14,2 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed
gladgestreken naad. Kleur: wit, plaatselijk roze. Bibliografie: Van Boekel 1987, 519 nr. 96.

Cat. nr. 3320. Site: Stockstadt. Vindplaats: Kastell Stockstadt. Context nr. 781: Keller 33. Bewaringstoestand: een 
tekening is bewaard van de voorzijde zonder hoofd en basis. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Bad Homburg SM. 
Inventarisnummer: ST (verdwenen). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: zacht roze. 
Oppervlak wit. Engobe (?). Bibliografie: ORL B Nr. 33 (Stockstadt), 119 Abb.11 fig. 3; Lange 1994, 208 Serie 13 Nr.
7.

Cat. nr. 3176. Site: Vechten. Vindplaats: Oude Rijnbedding. Context nr. 817: Stortlaag uit de tweede eeuw. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd en voetstuk. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Kesteren HKKO. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Oppervlak met rozige schijn. Zwarte beschildering van vingers en dubbele armbanden op boven- en
onderarmen. Bibliografie: Van Boekel 1987, 517-518 nr. 95.

Cat. nr. 3175. Site: Zugmantel-Kastell. Vindplaats: onbekend. Context nr. 867: Onbekend. Bewaringstoestand: 
onderste helft. Hoogte: 12,7 cm. Bewaarplaats: Bad Homburg SM. Inventarisnummer: Z 1934. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Bibliografie: Fremersdorf 1939, 11 
Taf. 6,2; Schauerte 1985, 165 nr. 188 Taf. 21,1.
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Serie 120: neervallende plooien tussen de benen - horizontale kleedrand - soepele plooien 
tussen de benen - rechterhand op de rechterborst - geen losse lokken op de schouders - haarstuk
boven het voorhoofd met drie zijdelings afdalende vlechten vanaf de middenscheiding - grote 
dot laag op het achterhoofd - de rechterhand vormt een hoek met de onderarm - linkerhand 
links op de buik - de benen verbreden licht in de richting van de basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3172 is een herwerkt exemplaar met ruw gegraveerd 
detail.
Externe mechanische verbanden:  stam 15.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3321 (120) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
kubus. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 3321 (120).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
150-170/210 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3172: Schauerte 1985.

Cat. 
Hoogte: 19,9 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: IXIX. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte
1985, 166 nr. 198 Taf. 20,4-6: Lange 1994, 207 Serie 10 Nr. 2, Taf. 2,10: foute tekening van het kapsel met haarrol en
diadeem.

Cat. nr. 3321. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: hoofd en hals. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 2924. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 314 nr. 865: geïdentificeerd als hoofd van een staande moeder, toegeschreven aan Vindex: Bij deze
serie zijn er echter 4 geledingen in het kapsel; Lange 1994, 258 Serie 161 nr. 2: geïdentificeerd als zittende matrone 
met hond: dit is onmogelijk vermits dan zijdelingse lokken langs de hals tot op de schouders moeten vallen.

Cat. nr. 3196. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Weyertor-Luxemburger Strasse. Context nr. 901: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Niet toegankelijk. Hoogte: 19,2 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 
5147. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 166 nr. 197.

Serie 121: neervallende plooien tussen de benen - horizontale kleedrand - soepele plooien 
tussen de benen - rechterhand op de rechterborst - geen losse lokken op de schouders - de 
rechterhand in het verlengde van de onderarm - kleed met vloeiende plooien, onder de
linkerhand een korte, zware lusvormige plooi - de benen versmallen in de richting van de basis
- rechthoekige basis (?).
Externe mechanische verbanden:  stam 15.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Brede naad met gladdingssporen. Bij cat. nr. 760 werd de pasta in opeenvolgende,
horizontale, parallelle draaibewegingen in de mal gedrukt.
Petrografie:  Cat. nr. 760 (121) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 760 (121) behoort tot de Keulse chemische groep (testresultaat 
UCL-LGM 760). Deze onderscheidt zich duidelijk op de diagrammen TiO2/K2O, TiO2/Al2O3
en TiO2/Fe2O3..
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: chemische analyse en petrografische analyse 760 
(15).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-170/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3170: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3171. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder hoofd en voetstuk. Hoogte: 14,7 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 23.500. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Fremersdorf 1939, 11 Taf. 6,3; Fremersdorf 
1963, 20 Taf. 47.

Cat. nr. 760. Site: Tongeren. Vindplaats: Romeinse Kassei “Aan Paspoel”. Context nr. 192: de Schaetzen “terrain 
46”. 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. Kleur: licht grijs (Munsell
10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 150 nr. 736.

Cat. nr. 3170. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd en voetstuk. Sporen van plantenwortels op het oppervlak. Hoogte: 13,4 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. 
Inventarisnummer: 5646. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Brede naad met gladdingssporen. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Van Boekel 1987, 516 nr. 94:
toegeschreven aan Servandus-atelier (IIc).
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Serie 122: neervallende plooien tussen de benen - horizontale kleedrand - soepele plooien 
tussen de benen - rechterhand op de rechterborst - geen losse lokken op de schouders - kapsel 
met middenscheiding en diadeem - geen losse lokken - ronde diadeem met drie sierknoppen - 
zeer grote handen - de rechterhand in het verlengde van de onderarm - onder de linkerhand vier
smalle lusvormige plooien onder elkaar.
Externe mechanische verbanden:  stam 15.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3173 (122) uit het grafveld Hees te Nijmegen, werd gevonden in
een graf, vergezeld van aardewerk uit het midden van de tweede eeuw of kort ervoor (context 
671).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Brede naad met gladdingssporen. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 140-160 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 140/150-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3173: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3173. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 671: Graf, Krayenhofflaan, Brunsting terrein R
(rond 1937). Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 21,8 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: GN 
BB IX 5431.3.1937. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
kubus. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Brede naad met gladdingssporen. Kleur: wit. Bibliografie: Brunsting 1937,
160 nr. 16, pl.I (plan): vermelding, datering en lokalisatie van de vondst; Van Boekel 1987, 514-515 nr. 93, 894:
toegeschreven aan Servandus.

Serie 123: neervallende plooien tussen de benen - horizontale kleedrand - soepele plooien 
tussen de benen - rechterhand op de linkerborst - geen losse lokken op de schouders.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede naad met gladdingssporen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3323: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3323. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
de schouders tot boven de knieën. Hoogte: 10,2 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: PM 917. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede naad met gladdingssporen. Kleur: donkerrood. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 168 nr. 208 Taf. 21,2-3.

Serie 124: neervallende plooien tussen de benen - horizontale kleedrand - soepele plooien 
tussen de benen - losse haarlokken op de schouders - armbanden - kleed met tussen de benen
lusvormige plooien onder elkaar, links en rechts daarvan schuin afdalende plooien - linkerarm 
volledig gestrekt - krullende haarlok vooraan op de linkerschouder - armbanden op de
bovenarm en rond de pols.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. De uitvoering van de kleine, fijne
hand en de krullende haarlok met fijne groefjes die de haren aanduiden, pleiten voor een
Centraal-Gallische herkomst.
Productieregio:  Centraal-Gallië (?).
Bibliografie foto: cat. nr. 3322: Jenkins 1958.

Cat. nr. 3322. Site: Springhead. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 778: Cella van Gallo-Romeinse tempel. 
Bewaringstoestand: voorzijde van linkerschouder, -arm en het kleed. Hoogte: 17 cm. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Jenkins 1958, 60, 71 nr. 13 Pl.IA; Lange 1994, 207 serie 11
nr. 3: foutief toegeschreven aan een Keulse serie van Servandus.
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Serie 125: neervallende plooien tussen de benen - horizontale kleedrand - verticale parallelle
plooien tussen de benen - rechterhand op de linkerborst - losse lokken op de schouders - kapsel
met middenscheiding en halfronde diadeem - dot op het achterhoofd - drie horizontale plooien
op de bovenrand van het kleed - twee verticale neervallende plooien tussen de benen .
Externe mechanische verbanden:  stam 15.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde boven- en onderrand. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 160-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3324: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3324. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 18,9 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: R 5880. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 168 nr. 205 Taf. 21, 4-6: zonder verantwoording toegeschreven aan
Keulen.

Serie 126: vooraan opgetrokken kleedrand - rechterhand aan linkerborst - verticale parallelle
plooien tussen de benen - kapsel met dubbele dot - losse lokken links en rechts op de schouders
- diadeem (?) - twee parallelle verticale plooien tussen de benen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3326 (126) uit Vechten werd gevonden in tweede-eeuwse 
stortlagen in en rond de oude Rijnbedding (context 817). Cat. nr. 3325 (126) uit Gusenburg 
werd gevonden in een heiligdom dat door het aardewerk gedateerd kan worden van het einde 
van de eerste eeuw tot laat in de derde eeuw (context 507).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. 
Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100-200 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 130-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3325: Hettner 1901.

Cat. nr. 3325. Site: Gusenburg. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 507: in en bij gebouw B en omgangstempel A. 
Bewaringstoestand: volledig. De hoogtemaat werd berekend uit de foto in Hettner 1901. Hoogte: 20 cm. 
Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 18629. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. Bibliografie: Hettner 1901, 89 nr. 10
Taf. XIII, 64.

Cat. nr. 3326. Site: Vechten. Vindplaats: Oude Rijnbedding. Context nr. 817: Stortlaag uit de tweede eeuw. 
Bewaringstoestand: bewaard van de lenden tot boven de voeten. Hoogte: 8,5 cm. Bewaarplaats: privéverzameling, 
Odijk. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed 
gladgestreken naad. Kleur: wit. Hardheid: medium hard. Bibliografie: Van Boekel 1987, 520 nr. 97.

Serie 127: vooraan opgetrokken kleedrand - rechterhand aan linkerborst - verticale mantelplooi
tussen de benen - kapsel met halfronde diadeem - losse lokken op de schouders - mantelrand en
mantelplooien in zeer sterk reliëf - één verticale mantelplooi tussen de benen.
Externe mechanische verbanden:  stam 15.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 160-180/210 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 180-210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3327: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3327. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 19,9 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: PM 839. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Beschildering: rode verflijnen op de bovenarmen, de diadeem en de kleedrand. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 168 nr. 210 Taf. 22,1-3.
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Serie 128: apart gevormd voetstuk - achteraan een horizontale mantelrand met vier plooien - 
kapsel met boven op het hoofd een torenvormige vlechtendot.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel 3328 
(128).
Bibliografie foto: cat. nr. 3328: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3328. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig maldeel van de keerzijde. Hoogte van de mal 20,8 cm. Hoogte van de afdruk 19,8 cm. 
Hoogte: 20,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28013. Verzameling: L. 
Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 123 nr. 124.

rechterhand op de buik - linkerhand op de borst

Serie 129: de zoom van het kleed op de scheiding tussen de benen - het linkerbeen blijft
vooraan onbedekt - vierhoekig voetstuk.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3329: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3329. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste deel 
bewaard vanaf de buik. Hoogte: 14,1 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. Inventarisnummer: 5618. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. 
Breed gladgestreken naad. Kleur: gebroken wit. Hardheid: matig hard. Oppervlak: glad. Bibliografie: Van Boekel 
1987, 522 nr. 99.

Cat. nr. 3330. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste deel 
bewaard vanaf de rechterdij. Hoogte: 9,3 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. Inventarisnummer: 5619 en 5636. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Kleiknobbeltjes 
op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: bruinwit. Hardheid: matig hard. Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Van Boekel 1987, 523 nr. 100.

Venus met opwaaiend kleed

beide armen omlaag

Serie 133: bovenbenen bedekt - zijdelings opwaaiend kleed - kapsel (?).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Rechterarm en romp zijn
gescheiden.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding).
Bibliografie foto: cat. nr. 3332: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3332. Site: Poitiers. Vindplaats: rue du jardin botanique (1875). Context nr. 716: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard van de schouders tot halfweg de benen. Hoogte: 9,6 cm. Bewaarplaats: Poitiers MSC. 
Productietechniek: 
zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 97 nr. 245 pl. XXVIII.
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Serie 134: frontaal opwaaiend kleed - naakte benen - kapsel met middenscheiding en 2 lokken
die vooraan op de schouders vallen - sikkelvormige diadeem - twee zeer lange vlechten krullen
omlaag: de rechter op de bovenarm tot juist boven de armband, de linker op de scheiding tussen
bovenarm en borst, eveneens tot op het niveau van de armband - armbanden om de bovenarmen
en enkels.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 159 (134) en 1179 (134) uit Neerharen/Rekem werden 
gevonden in het hoofdgebouw van de Romeinse villa, gedateerd tussen 100 en 275 n.C.
(context 139). Cat. nr. 3192 (134) uit Neuwied-Niederbieber werd op basis van de algemene
datering van de site gedateerd tussen 185 en 260 n.C. (context 667).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde bovenrand en horizontale 
groef aan de voorzijde. Gegraveerde ruggengraat. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 185-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 185-250/260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3192: Schauerte 1985.

Cat. nr. 151. Site: Neerharen/Rekem. Vindplaats: Kampveld. Context nr. 139: Hoofdgebouw van de villa. 
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. 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. Site: Neerharen/Rekem. Vindplaats: Kampveld. Context nr. 139: Hoofdgebouw van de villa. 
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. 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.

Cat. nr. 3192. Site: Neuwied-Niederbieber. Vindplaats: zwischen Kierche und Kastell im Quellbereich. Context nr. 
667: Vondst 1884. Bewaringstoestand: bewaard van het hoofd tot boven de voeten. Hoogte: 21 cm. Bewaarplaats: 
Bonn RLB. Inventarisnummer: 38,198. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op
het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: gelig wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 174 nr. 237 Taf. 26,4-6.

Venus zonder kleed

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

Serie 130: armbanden aan de bovenarmen en onderarmen - verhoogd worstvormig kapsel - 
hoog haarstuk, opgebouwd uit drie lagen boven elkaar - dot op het achterhoofd - vooraan valt
links en rechts een lange haarlok langs de borsten naar beneden, achteraan valt telkens 1 
haarlok op de schouderbladen - armbanden in reliëf op de linkerbovenarm en rond de polsen en
op de rechteronderarm juist onder de elleboog, vermits de bovenarm te kort is - recht 
gegraveerde ruggengraat.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 150 (130) uit Longlier Respelt werd gevonden op het grafveld 
Moussière dat algemeen gedateerd wordt in de tweede eeuw (context 123).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Gegraveerde ruggengraat.
Petrografie:  Cat. nr. 150 (130) behoort petrografisch tot pasta 32, toegewezen aan het gebied 
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 150 (130).
Datering uit context: ?/100-200/? n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 150.

Cat. nr. 150. Site: Longlier Respelt. Vindplaats: Grafveld Moussière. Context nr. 123: Zuidelijke cirkelvormige kuil. 
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. 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.
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Serie 131: armbanden aan de bovenarmen en onderarmen - haarrol met middenscheiding en
sikkelvormige diadeem - haarrol met een kleine dot in de hals - hoge ronde diadeem - vooraan 
en achteraan vallen ontdubbelde lange lokken op de linker- en rechterschouder -armbanden in
reliëf rond beide bovenarmen en polsen - kleine borsten - zware benen - het zitvlak steekt ver 
uit en is onderaan recht afgelijnd - linkerbeen licht geplooid - vierhoekig voetstuk, verbredend
naar de onderrand die in reliëf omrand is.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 148 en 149 behoren tot eenzelfde generatie.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en
met geprofileerde onderrand. Breed gladgestreken naad. Zeer dikwandig, plaatselijk tot 7 mm.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 80-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 148.

Cat. nr. 148. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 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. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Dheedene 1959, 99 nr. 553.

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

Serie 132: armbanden aan de bovenarmen  - middenvinger en wijsvinger van de linkerhand 
vormen een V.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding).
Bibliografie foto: cat. nr. 3331: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 3331. Site: Autun. Vindplaats: Casernes (1876). Context nr. 300: onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van
de schouders tot onder de rechterknie. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 229. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 4748
pl.7c.

Venus met spiegel

beide armen omlaag - spiegel zonder handvat in de rechterhand
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Serie 135: sikkelvormige diadeem - dot in de hals - geen losse haarlokken - het kleed hangt om
de rechterpols en bedekt achteraan de onderbenen, het andere uiteinde wordt door de linkerhand
opgehouden en bedekt de bovenzijde van het linkerbeen - de compositie versmalt sterk naar de
voeten toe.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3188 is het grootste gemeten exemplaar. Cat. nrs.
3189 (Servandus) en 832 vertegenwoordigen een jongere generatie met een krimp van 5 %. De
voetstukken hebben dezelfde vorm en omvang. Cat. nr. 3190 (Lucius) vormt een derde 
generatie met een krimp van 5 % tegenover cat. nr. 3189 (Servandus). Het voetstuk is in
verhouding smaller en hoger dan dat van Servandus.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 832 (135) uit Oudenburg werd gevonden in een kuil met
aardewerk uit de eerste helft van de derde eeuw (context 146).
Inscriptie:  statuette nr. 3189 (135) werd op de keerzijde van de basis gesigneerd door 
Servandus en statuette nr. 3190 (135) door Lucius.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. Verschoven naad.
Basis met ingesneden binnenhoeken en bijgesneden binnenrand. Gegladde wanden. .
Petrografie:  Cat. nr. 3189 (135) werd petrografisch toegeschreven aan een Keuls atelier (staal
60/4)..
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)..
Datering uit context: 200-250 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3188: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3191. Site: Heerlen. Vindplaats: Romeinse thermen. Context nr. 510: Losse vondst. Bewaringstoestand: 
volledige romp, armen en rechterbovenbeen met kleed. Ruggengraat gegraveerd. Hoogte: 9,5 cm. Bewaarplaats: 
Heerlen TM. Inventarisnummer: 3833. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op
het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Oppervlak geelwit. Hardheid: hard. Bibliografie: Van Boekel 
1987, 538-539 nr. 114.

Cat. nr. 3188. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Luxemburger Strasse. Context nr. 565: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 21,8 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3167. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed 
gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Römer am Rhein 1967, 304, Nr. E 150; Schauerte 1985, 168-169, nr. 211
Taf. 22, 4-6; Van Boekel 1987, 505 fig. 110.

Cat. nr. 3189. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: onderzijde 
bewaard met het voetstuk en het kleed. Hoogte: 10,1 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: TON 144. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met inscriptie op de
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Inscriptie: op de keerzijde van de basis in gravure: SERVA/ NDVS/
CCAA FEC(IT). Kleur: dof oranje (Munsell 5 YR 7/4 tot 7,5 YR 7/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 108f; Schauerte 1985, 169 Nr. 212 Taf. 23,1; Van Boekel 1987, 504 fig. 109; De
Beenhouwer 1991 (statuettes), fig. 26 onder links.

Cat. nr. 3335. Site: Mainz. Vindplaats: Legionslager, Pariser Str., Amptschen Garten (1897). Context nr. 623: Pariser
Str., Amptschen Garten (1897). Bewaringstoestand: bewaard van de voorzijde van de schouders tot halfweg de dijen. 
Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: K 5885. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Behrens 1918 (Legionskastell Mainz), 43 Nr. 5 Abb. 34,3; Lange 1994, 210-211
Serie 20 Nr. 6 (bewaringsomstandigheden).

Cat. nr. 3190. Site: Nijmegen. Vindplaats: Ulpia Noviomagus, Kanaalstraat. Context nr. 675: Losse vondst. 
Bewaringstoestand: Onderzijde schuin afgebroken van onder de rechterknie tot de linkerenkel. Hoogte: 7,5 cm. 
Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: 7.1968.107. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met inscriptie op de keerzijde. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: 
op de keerzijde van de basis het inschrift: [L]VCIVS/FECIT/CCAA. Kleur: bruin. Oppervlak wit: dunne witte engobe
of verweringslaag. Bruine lineaire beschildering voor de omranding van de basis. Bruine parallelle schuine lijnen op
de voorzijde (resten van ruitvormige beschildering ?) en een kruis links. Bibliografie: Van Boekel 1987, 537-538 nr. 
113: datering IIc o.w.v. identieke parallel gesigneerd door Servandus..

Cat. nr. 832. Site: Oudenburg. Vindplaats: Vicus. Context nr. 146: Opgravingen 1990/1994. 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. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Oppervlak plaatselijk bleker. Dunne 
engobe of verweringslaag. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 3334. Site: Zugmantel-Kastell. Vindplaats: onbekend. Context nr. 867: Onbekend. Bewaringstoestand: 
voorzijde bewaard van de schouders tot halfweg de rechterdij. Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Bad Homburg SM. 
Inventarisnummer: Z 1006. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: ORL
B Nr. 8 (Zugmantel), 176 nr. 2 Taf. XX,1 (foto); Lange 1994, 210-211 Serie 20 nr. 5.

beide armen omlaag - de rechterhand rust op een spiegel die met de steel op de basis staat
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Serie 136: sikkelvormige diadeem - het kleed bedekt achteraan een deel van de rug en de
onderbenen, het uiteinde wordt door de linkerhand opgehouden - de compositie versmalt sterk
naar de voeten toe.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk,
verdikkend naar rechts. Geringe profieldikte. Breed gladgestreken naad. De geringe profieldikte
wijst mogelijk op de herkomst uit Trier (?).
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 3336 (136).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 180-250/300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3333: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3336. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Aachener strasse. Context nr. 898: Graf. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 15,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 25. Kleur: bruin. Oppervlak wit. Witte 
engobe. Bibliografie: Schauerte 1985, 178 Nr. 258: foute vondstdatum en datering zie Lange 1994, 214 Serie 27 Nr. 1.

Cat. nr. 3333. Site: Trier CAT. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 794: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 17,3 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 11 645. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk, verdikkend naar rechts. Geringe profieldikte. Breed
gladgestreken naad. Kleur: rood. Bibliografie: Schauerte 1985, 178 nr. 254 Taf. 29, 4-6.

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

Serie 137: sikkelvormige diadeem.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Bibliografie foto: cat. nr. 3337: Weisgerber 1974.

Cat. nr. 3337. Site: Dillingen-Pachten. Vindplaats: Vicus Pachten. Context nr. 402: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder benen en sokkel. Hoogte: 5,8 cm. Bewaarplaats: Saarbrücken LS. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Vage afdruk. Kleur: rood. Bibliografie: Weisgerber 1974 (Saarbrücken), 81-82 Taf. 12,2.

Venus met krans

beide armen omlaag - een krans in de rechterhand

Serie 138: onder de linkerhand twee lusvormige mantelplooien en een pijler - sikkelvormige
diadeem - twee losse lokken - achteraan naakt - armbanden rond bovenarmen, onderarmen en 
enkels - rechthoekige basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 17.
Gedateerde contexten:  de algemene datering van het atelier am Rudolfplatz bepaalt de
chronologische begrenzing van cat. nr. 3338 (138) uit Keulen (context 549).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met zwak geprofileerde bovenrand en
horizontale groef aan de voorzijde. Breed gladgestreken naad. Onderrand van de basis geglad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 3338 (138).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
190-210/280 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3338.

Cat. nr. 3338. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 549: Lange Fundstelle 2/ Schauerte
Fundstelle B. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 21,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 3261. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met zwak 
geprofileerde bovenrand aan de voorzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Onderrand 
van de basis geglad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 175 nr. 240 Taf. 27, 1-3.
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Serie 139: onder de linkerhand golvende plooien en een pijler - sikkelvormige diadeem - twee 
losse lokken - achteraan bedekt het kleed de onderbenen - armbanden rond bovenarmen, 
onderarmen en enkels - rechthoekige basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 17.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4933 (139) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 547).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde bovenrand aan de 
voorzijde. Breed gladgestreken naad.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4933 (139) kan mogelijk aan de Keulse chemische groep worden 
toegeschreven, maar heeft een iets hoger gehalte aan Fe2O3 en Al2O3 (testresultaten FUB -AA
1918: info G. Schneider).
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette en chemische analyse 
4933 (139).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
190-210/280 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3181: Binsfeld 1964 (keerzijde); Lange 1994 (voorzijde).

Cat. nr. 3181. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Luxemburger Strasse. Context nr. 564: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 19,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3168. Verzameling: C.A. Niessen, Köln. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde 
bovenrand en horizontale groef aan de voorzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: 
wit. Bibliografie: Loeschcke 1911, 153 Nr. 3168 Taf. 108; Binsfeld 1964, 29 Taf. 3,3-4 (foto van voor- en keerzijde);
Van Boekel 1990 (Valkenburg), 107 afb.157; Van Boekel 1993, 105 fig. 13; Lange 1994, 214 Serie 25 nr. 1, Abb.39.

Cat. nr. 4933. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 547: Rudolfplatz 1. 
Bewaringstoestand: fragment van de keerzijde met rug en bovenarmen. Hoogte: 4,4 cm. Inventarisnummer: 61,556. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Binsfeld 1964, 29 Taf. 3 Abb.2; 
Lange 1994, 214 Serie 25 nr. 4.

Serie 140: onder de linkerhand een pijler - sikkelvormige diadeem - twee losse lokken - 
achteraan naakt - armbanden rond bovenarmen, onderarmen en enkels - rechthoekige basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 17.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3339 (140) uit het grafveld van de Aachener strasse te Keulen 
werd gevonden in een graf dat een spreukbeker bevatte (context 900).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde bovenrand en horizontale 
groeven aan de voorzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 255-355 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 190-210/280
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3339: Lange 1994.

Cat. nr. 3339. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Aachener strasse. Context nr. 900: Graf met spreukbeker. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 6328. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde 
bovenrand en horizontale groeven aan de voorzijde. Malknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: BJ 88,
1889, 121 (J. Klein); Lange 1994, 214 Serie 27 nr. 1 Taf. 4,27 (tekening)..

Venus met bolrond voorwerp

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

Serie 141: het kleed bedekt het onderlichaam gedeeltelijk - halssnoer met lunula en een
armband om de bovenarm.
Externe mechanische verbanden:  stam 16.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3340 (141) uit Moers-Asberg werd gevonden in een waterput
met een vulling uit de tweede helft van de tweede eeuw (context 650).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3340: Lange 1994.

Cat. nr. 3340. Site: Moers-Asberg. Vindplaats: An römische Strasse südlich des Kastell-Vicus. Context nr. 650: 
Waterput. Bewaringstoestand: bewaard van de schouders tot halfweg de dijen. Hoogte: 9,6 cm. Bewaarplaats: 
Duisburg KSM. Inventarisnummer: NRM-A 71/595. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 210 Serie 19 nr. 1 Taf. 3,19 en Abb.35.
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Serie 142: het kleed bedekt het onderlichaam gedeeltelijk - geen juwelen.
Externe mechanische verbanden:  stam 16.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
kubus.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3341: Lange 1994.

Cat. nr. 3341. Site: Brühl. Vindplaats: Heinrich-Esser Strasse.. Context nr. 377: . Bewaringstoestand: het hoofd 
ontbreekt. Hoogte: 19,7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 33264. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 210 Serie 18 
nr. 1 Taf. 2,18.

Venus met kruik

kruik in de rechterhand - neervallend kleed onder de linkerhand

Serie 143: loshangende haren.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4988 uit Salzburg werd gevonden in een Romeinse afvallaag die
door de bijgevonden terra sigillata gedateerd wordt in de periode tussen 81 en 117 n.C. (context
775). Cat. nr. 4989 (143) uit Faimingen is afkomstig van een grafveld dat in gebruik was vanaf
90/100 n.C. (context 417). De serie kan hierdoor nauwkeurig gedateerd worden tussen 90/100
en 117 n.C.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Uitpuilende ogen met pupil. Luchtgat achter de rechterpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 90/100-117 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-117 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3342: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3342. Site: Autun. Vindplaats: Looierij Bel (1891). Context nr. 301: Afvallaag onder de Romeinse
omheiningsmuur tegenover de leerlooierij. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 18,7 cm. Bewaarplaats: Autun MR. 
Inventarisnummer: B 1571. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk. Uitpuilende ogen met pupil. Luchtgat achter de rechterpols. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 32 nr. 77 pl.
VI: “object met ring”, mogelijk ook spiegel, parfumfles of balsamarium.

Cat. nr. 4989. Site: Faimingen. Vindplaats: Gräberfeld. Context nr. 417: Grab 48. Bewaringstoestand: Volledig 
samengesteld uit 3 fragmenten. Hoogte: 18,7 cm. Bewaarplaats: Dillingen SH. Inventarisnummer: Gr 3696. Kleur: 
wit. Bibliografie: ORL B Nr. 66 c (Faimingen), 106 Taf. IX,23; Lange 1990 (Salzburg), 64 nr. 24.

Cat. nr. 4988. Site: Salzburg. Vindplaats: Residenzplatz. Context nr. 775: römische Schuttschicht beim Umbau der 
Landeshypothekenanstalt. Bewaringstoestand: Keerzijde van het hoofd en de schouders. Hoogte: 5 cm. 
Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 3H/68. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 64 nr. 
23.

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

Serie 144: kapsel (?).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3343: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3343. Site: Trion. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 808: Onbekend. Bewaringstoestand: onderzijde vanaf de
heup. Het voetstuk is beschadigd. Hoogte: 11,7 cm. Bewaarplaats: Lyon MCGR. Inventarisnummer: 347. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: 
zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 32 nr. 78 pl. VI.

leunend tegen een pijler - rechterarm omhooggeplooid naar de haarlok - linkerhand op de gutsende kruik
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Serie 145: kapsel met middenscheiding - twee losse lokken vooraan op de linkerschouders en
telkens één lok op beide schouders achteraan - haarrol of krans rond het hoofd - kapsel met drie
geledingen boven het voorhoofd: de onderste twee met middenscheiding, de bovenste met
getorste vlechten of bladerkrans - het kleed valt vanaf de linkeronderarm schuin over het 
onderlichaam - benen bedekt door de mantel: rechterbeen gekruist over het linkerbeen - aan de
rechterzijde een hoekige pijler met daarop een bolle kruik, waaruit water stroomt - rechthoekige
basis.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3347 (145) en 3348 (145) uit Vechten werden gevonden in
tweede-eeuwse stortlagen in en rond de oude Rijnbedding (context 817). Cat. nr. 3346 (145) uit
Ouddorp bevond zich in een kleine gracht met een vulling uit de tweede en derde eeuw (context
703).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100-200 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/160-180/210
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3345: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3345. Site: Leiden-Roomburg. Vindplaats: Castellum. Context nr. 598: Spitsgracht. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 20,6 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: h 1928/10.9. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed
gladgestreken naad. Kleur: wit. Donker purperrode beschildering tussen de bladeren van de krans. Zwarte
beschildering vooraan op de onderrand van de basis. Bibliografie: Van Boekel 1987, 572-573 nr. 124.

Cat. nr. 3346. Site: Ouddorp. Vindplaats: Oude Oostdijkpolder. Context nr. 703: Kleine gracht met een vulling uit
tweede en derde eeuw. Bewaringstoestand: hoofd en linkerschouder. Hoogte: 6,7 cm. Bewaarplaats: Middelburg 
PDPZ. Inventarisnummer: Ouddorp 260. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes 
op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 574 nr. 125:
zelfde mal als nr. 124.

Cat. nr. 3347. Site: Vechten. Vindplaats: Oude Rijnbedding. Context nr. 817: Stortlaag uit de tweede eeuw. 
Bewaringstoestand: basis en onderzijde van de figuur en de zuil. Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: privéverzameling,
Utrecht. Vondstspecificatie: 1978. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: kubus. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: rozig wit. Bibliografie: Van 
Boekel 1987, 575 nr. 126.

Cat. nr. 3348. Site: Vechten. Vindplaats: Oude Rijnbedding. Context nr. 817: Stortlaag uit de tweede eeuw. 
Bewaringstoestand: basis en keerzijde van de benen en de zuil. Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: privéverzameling,
Houten. Vondstspecificatie: 1977. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Zwartbruine beschildering van de zuilbasis en een fijn 
ruitenpatroon in dezelfde kleur op de voorzijde van de basis. Hardheid: hard. Bibliografie: Van Boekel 1987, 576 nr. 
127.

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

Serie 146: geen losse lokken - het kleed valt vanaf de linkerschouder omlaag - onderbenen 
naakt: linkerbeen gekruist over het rechterbeen - aan de rechterzijde een hoekige pijler met
daarop een bolle kruik waaruit water stroomt - rechthoekige basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 761 vertegenwoordigt een oudere generatie tegenover
cat. nr. 382, dat een krimp vertoont van 6 %.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3193 (146) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 549). Cat. nr. 382 uit
Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 70 tot
220 n.C. (context 74).
Inscriptie:  statuetten cat. nrs. 3193 (146) en 3344 (146) werden gesigneerd door Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 382 (146) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen. 
Cat. nr. 76 (146) behoort petrografisch tot pasta 22, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette en epigrafie (coroplast) 
3193 (146) en 3344 (146), petrografische analyse 382 (146) en 761 (146).
Datering uit context: 70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 155/160-180/210
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 761.

Cat. nr. 3194. Site: Arentsburg. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 279: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder hoofd, linkerschouder, kruik en basis. Hoogte: 14,2 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: h
1924/I.17. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Het plaatselijk
ruw oppervlak kan erop wijzen dat het origineel waarvan de mal genomen is, ongebakken was. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 577-8 nr. 128..
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Cat. nr. 382. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: licht
geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 47 nr.
180.

Cat. nr. 3193. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 549: Lange Fundstelle 2/ Schauerte
Fundstelle B. Bewaringstoestand: basis met onderzijde van de figuur en de pijler. Hoogte: 5,8 cm. Bewaarplaats: 
Bonn RLB. Inventarisnummer: 3258. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
vierhoekig voetstuk: kubus. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Inscriptie: op de keerzijde van de basis in gravure: 
[S]ERVAN/ DVS CCAA/ FECIT. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 108e; Schauerte 1985, 190 nr. 285, Taf. 36,1-2; 
Lange 1994, 218 Serie 42 nr. 1 Abb.41 (keerzijde).

Cat. nr. 3344. Site: Mainz-Kastel. Vindplaats: Grafveld In der Witz. Context nr. 632: Steinerne Strasse. 
Bewaringstoestand: basis met voeten. Hoogte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: F 4268. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Inscriptie: op de
keerzijde van de basis in gravure: SERVAN/ DVS CCAA/ FECIT. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 217-218 
Serie 42 nr. 2 (bibliografie, geen foto).

Cat. nr. 761. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd en sokkel. Hoogte: 13,7 cm. Bewaarplaats: Gent OMB. Inventarisnummer: 1543 verz. De Renesse-Breidbach. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak, vooral in de plooien.
Breed gladgestreken naad. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Dheedene 1959, 200 nr. 1028: omschreven als staande mannenfiguur; Schauerte 1985, 190 nr. 284, Taf.
35,3-5: geeft als mogelijke herkomst Gent .

Venus met Amor

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

Serie 149: halfronde diadeem - kapsel met middenscheiding en twee losse lokken aan de 
voorzijde - armbanden aan bovenarmen, onderarmen en enkels - gegraveerd ruitenmotief op de
voorzijde van de basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 17.
Iconografische verbanden:  gegraveerd ruitenmotief op de voorzijde van de basis, mogelijk
secundair aangebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 190-210/280 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3351: Behrens 1918.

Cat. nr. 3351. Site: Mainz. Vindplaats: Legionslager, Linsenberg, Baumschule (1856). Context nr. 624: Linsenberg, 
Baumschule (1856). Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 18,2 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: K
5881. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Kleur: wit. 
Bibliografie: Behrens 1918 (Legionskastell Mainz), 43 Nr. 4 Abb. 32,2a: voorwerp van Amor herkend als fakkel (?).

Venus met rechterarm op de borst en linkerarm omlaag - Amor links met spiegel in de opgeheven
rechterhand
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Serie 150: halfronde diadeem - kapsel met middenscheiding en twee losse lokken.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3352 is het grootste exemplaar. Cat. nr. 3354 vertoont
een krimp van minstens 10 % tegenover cat. nr. 3352. Het exemplaar van Ianetus, cat. nr. 3353,
vertoont een krimp van 20 % tegenover cat. nr. 3352 en is veel schuiner op het voetstuk 
geplaatst .
Externe mechanische verbanden:  stam 18.
Gedateerde contexten:  de datering van serie 150 is goed gedocumenteerd, zowel door vondsten
uit nederzettingsverband als door een grafvondst. Cat. nr. 3352 (150) uit
Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een waterput uit de periode Heddernheim III, 
gedateerd tussen 190 en 260 n. C (context 467). Cat. nr. 3353 uit het grafveld bij het castellum
van Rückingen is afkomstig uit een graf dat werd aangelegd op het einde van de tweede eeuw 
of later (context 467). Cat. nr. 3354 (150) uit Vechten werd gevonden in een laag die 
stratigrafisch gelegen was boven een tweede-eeuws stort. De laag wordt gedateerd in de eerste
helft van de derde eeuw (context 818).
Inscriptie:  statuette cat. nr. 3353 (150) werd op de keerzijde in reliëf gesigneerd door Ianetus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde boven- en onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Mogelijk twee ateliers: cat. nrs. 3352(150) en 3354
(150) werden vervaardigd in witbakkende pasta. Cat. nr. 3353 (150) gesigneerd door Ianetus 
werd vervaardigd in een roodbruine pasta.
Datering uit context: 190-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 190-250/300
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3354: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3352. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur am Holzweg 2. Context nr. 467: Waterput (1973): 
vulling uit de periode Heddernheim III. Bewaringstoestand: fragment van de onderste helft. De voeten en een groot 
deel van de basis zijn gerestaureerd. Hoogte: 10,3 cm. Verzameling: Heinzelmann, Frankfurt. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. 
Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 59 nr. 88 (datering p. 29-33).

Cat. nr. 3353. Site: Rückingen. Vindplaats: Gräberfeld westlich des Kastells. Context nr. 753: Graf 58. 
Bewaringstoestand: 
Inventarisnummer: R 361. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. Inscriptie: op de keerzijde van de basis in reliëf: IANETVS. 
Kleur: roodbruin, gedeeltelijk verbrand. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 104; ORL B Nr. 22 (Rückingen), 29 nr. 2 Taf.
II,26 en V, 1; Schauerte 1985, 161 nr. 164 Taf. 19, 1-2; Lange 1994, 206 Serie 8 nr. 6.

Cat. nr. 3354. Site: Vechten. Vindplaats: Oude Rijnbedding. Context nr. 818: Laag boven het tweede-eeuwse stort. 
Bewaringstoestand: hoofd, onderbenen en basis ontbreken. Hoogte: 10,3 cm. Bewaarplaats: Amersfoort ROB . 
Inventarisnummer: Ve 70.296. Vondstspecificatie: 1970. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Kleur: witgrijs. Bibliografie: Van Boekel 1987, 550-551 nr. 122 (datering
p.357).

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

Serie 155: halsketting - puntvormige diadeem - grote spiegel.
Externe mechanische verbanden:  stam 18.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 3365 (155).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 190-250/300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3365: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3365. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Aachener Strasse. Context nr. 566: onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard van het hoofd tot aan de knieën. Hoogte: 13,9 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3170. 
Vondstspecificatie: 1911. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: 
roodbruin. Oppervlak wit. Engobe. Bibliografie: Schauerte 1985, 159 nr. 154 Taf. 17,1-3.
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Serie 156: halsketting - sikkelvormige diadeem - grote spiegel.
Externe mechanische verbanden:  stam 18.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde bovenrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 190-250/300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3366: Schauerte 1985.

Cat. 
Hoogte: 19,3 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 4174. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde bovenrand. Kleur: roze. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 159 nr. 156 Taf. 17,4.

Serie 157: geen juwelen - sikkelvormige diadeem - kleine spiegel.
Externe mechanische verbanden:  stam 18.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 190-250/300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3367: Demarolle en Coudrot 1993.

Cat. nr. 3367. Site: Yutz. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 864: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van het 
hoofd tot boven de voeten. Hoogte: 15,7 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: rozig. Hardheid: hard. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 
1993, 68-69 nr. 2 fig. 2a-b.

Serie 158: brede armbanden rond de bovenarmen, onderarmen en enkels - grote spiegel - 
onderste helft van de keerzijde glad, zonder detail.
Externe mechanische verbanden:  stam 18.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde boven- en onderrand. Geringe profieldikte. Breed gladgestreken naad. 
Bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 190-250/300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3371: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3371. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder het hoofd. Sporen van verbranding. Hoogte: 15,6 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 8273. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde 
boven- en onderrand. Geringe profieldikte. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Kleur: grauw, plaatselijk 
zwart verbrand. Rode beschildering op de profiellijsten van het voetstuk. Bibliografie: Schauerte 1985, 160 nr. 161 
Taf. 18,4-6.

Venus met rechterarm op de borst en linkerarm omlaag, de linkerhand op de schaam - Amor links met
grote spiegel boven het hoofd
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Serie 159: haarrol met middenscheiding en dot in de hals.
Interne mechanische verbanden:  de mal cat. nr. 3369 is het grootste exemplaar. Cat. nr. 3368
vertoont een krimp van 7 % tegenover cat. nr. 3369. De interne verhoudingen zijn dezelfde, 
maar de contouren van 3368 zijn in verhouding breder dan die van cat. nr. 3369. Cat. nr. 3368
is daarom niet afkomstig uit de mal cat. nr. 3369.
Externe mechanische verbanden:  stam 18.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3368 (159) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een afvallaag
die tot stand kwam in de regeringsperiode van Gratianus tussen 367 en 383 n.C. (context 887).
Het is de vernielingslaag van Bau 16 of de Avetakapel, gedateerd tussen 98/117 en 383 n.C.
Cat. nr. 3369 (159) uit Bad Bertrich wordt gedateerd naar de actieve periode van het atelier am
Heinzenberge in de tweede en derde eeuw (context 323).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig 
voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Bad Bertrich Heinzenberge: maldeel 3369 (159).
Datering uit context: 100-300 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 190-250/300
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3368: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3369. Site: Bad Bertrich. Vindplaats: Töpferei am Heinzenberge. Context nr. 323: onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde van het hoofd tot aan de knieën. De bewaarplaats van het origineel is
niet gekend, maar een afgietsel in gips wordt bewaard in het museum Mainz RGZ. Hoogte: 17,4 cm. Bewaarplaats: 
Mainz RGZ. Inventarisnummer: 28633 a/b. Verzameling: Klerings, Bad Bertrich. Productietechniek: kleimal. Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: rood. Bibliografie: TZ 16-17, 1941-42, 15 Taf. 3 Abb. 29 g (E. Krüger); 
Schauerte 1985, 74, 159 nr. 157 Taf. 17, 5-6.

Cat. nr. 3368. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 16 (Avetakapel). Context nr. 887: Afvallaag. 
Bewaringstoestand: restauratie aan de basis. Hoogte: 20 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 10 067. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde 
boven- en onderrand. Breed gladgestreken naad. Kleur: rood. Bibliografie: Schauerte 1985, 160 nr. 160 Taf. 18,1-3.

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

Serie 160: sikkelvormige diadeem - rechthoekige sokkel.
Externe mechanische verbanden:  stam 18.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3370 (160) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een laag die 
tot stand kwam in de regeringsperiode van Gratianus tussen 367 en 383 n.C. (context 888). Het
gaat om de vernielingslaag na de laatste bezettingsfase van Bau 38, gedateerd tussen 97/138 en
367/383 n.C.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met horizontale groef aan de boven- en onderrand. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 3370 (160).
Datering uit context: 97/367-383 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
190-250/300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3370: Gose 1972.

Cat. nr. 3370. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 38 (Umgangstempel II-IV). Context nr. 888: Schicht 10b. 
Bewaringstoestand: gerestaureerd aan de linkerzijde van de basis en de voeten van Amor. Hoofd gereconstrueerd naar
Trier RL inv. ST 4174. Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 10 154. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met horizontale groef aan de boven- en
onderrand. Kleur: roodbruin. Witte engobe. Bibliografie: Gose 1972, 128-129 Abb.288,6 (datering p.175-180).

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

Serie 151: het kleed bedekt vooraan de rechterschouder en het linkerbeen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3358 (151) uit Vechten werd gevonden in tweede-eeuwse 
stortlagen in en rond de oude Rijnbedding (context 817). Cat. nr. 3357 (151) uit het castellum 
van Aardenburg wordt door de vindplaats gedateerd tussen 170 en 275 n.C. (context 254).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 170-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3356: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3357. Site: Aardenburg. Vindplaats: Perceel Van der Hooft (1967): binnen de ommuring. Context nr. 254: 
onbekend. Bewaringstoestand: fragment van de keerzijde ter hoogte van de rug en het zitvlak. Hoogte: 7,8 cm. 
Bewaarplaats: Aardenburg GM. Inventarisnummer: 67-H484. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit tot bleek roze. Bibliografie: Van Boekel 1987, 394 nt.154
(datering en aard van de nederzetting), 548 nr. 120.

511



Cat. nr. 3356. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Severinstrasse/Bonner Strasse. Context nr. 570: Waidmarkt
(1958). Losse vondst bij Romeinse graven. Bewaringstoestand: het hoofd ontbreekt. Hoogte: 20,1 cm. Bewaarplaats: 
Köln RGM. Inventarisnummer: 58,693. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Kleur: geelwit. Bibliografie: Schauerte 1985, 169 Nr. 215 Taf.
23,4-6.

Cat. nr. 3355. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: van de borst
tot de onderzijde van het kleed. Hoogte: 10,8 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: U 240. 
Vondstspecificatie: Mainz-Kästrich of bij Oppenheim (1848). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleur: witbeige. Bibliografie: Schauerte 1985, 169 Nr. 216 Taf. 23,2-3 (voorzijde en keerzijde); Lange 
1994, 209 Serie 17 nr. 5 Abb.34 (voorzijde).

Cat. nr. 3358. Site: Vechten. Vindplaats: Oude Rijnbedding. Context nr. 817: Stortlaag uit de tweede eeuw. 
Bewaringstoestand: hoofd, basis en voeten ontbreken. Hoogte: 16,1 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. 
Inventarisnummer: 5621. Vondstspecificatie: 1983. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Hardheid: matig hard. Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 547-548 nr. 119.

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

Serie 152: het neervallend kleed bedekt vooraan het rechterbeen - geen plooien op de pols - 
haarrol met middenscheiding - halfronde diadeem - linkerhand aan linkerborst - Amor met 
linkerhand op linkerknie en rond voorwerp in rechterhand.
Externe mechanische verbanden:  stam 14.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
balk met trapvormig geprofileerde bovenzijde. Drie luchtgaten aan de keerzijde, één in de
onderrug van Amor en twee in Venus, één in het hoofd en één in het zitvlak.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 168/180-220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3359: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3359. Site: Arcis-sur-Aube. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 278: Grafvondst (1836). Bewaringstoestand: 
volledig. De hoogte berekend uit de schaal van de foto in Rouvier-Jeanlin 1972, bedraagt 18,1 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 30397. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd vierhoekig voetstuk: balk met trapvormig geprofileerde bovenzijde. Drie luchtgaten aan de keerzijde, 
één in de onderrug van Amor en twee in Venus, één in het hoofd en één in het zitvlak. Kleur: wit. Oppervlak: glad, 
poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 123 nr. 123.

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

Serie 153: borst onbedekt - het kleed bedekt vooraan het rechterbeen, achteraan het 
onderlichaam en Amor.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3361 (153) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 549).
Inscriptie:  statuetten cat. nrs. 3361 (153) en 3363 (153) werden gesigneerd door Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 3361 (153), epigrafie 
(coroplast) 3361 (153) en 3363 (153).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
155/160-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3360: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3361. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 549: Lange Fundstelle 2/ Schauerte
Fundstelle B. Bewaringstoestand: basis met voeten. Hoogte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 
3257. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Inscriptie: 
op de keerzijde van de basis in gravure: SERVAN/ DVS CCAA/ AD FORUM/ HORDIA(RIVM) FEC(IT). Kleur: 
beige wit. Oppervlak wit. Engobe (?). Bibliografie: CIL XIII, 10015, 108c; Schauerte 1985, 172 nr. 228 Taf. 25,4-5
(voorzijde en keerzijde); Lange 1994, 213 Serie 23 nr. 2 Abb. 15.

Cat. nr. 3360. Site: Köln en omgeving. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 875: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd,
voeten en basis ontbreken. Hoogte: 13,6 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 14554. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 172 Nr. 227 Taf. 25,2-3; Lange 1994, 213 Serie 23 nr. 1 Abb.38.

Cat. nr. 3363. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: basis met voeten
en onderkant van de pijler. Hoogte: 5,2 cm. Bewaarplaats: Groningen BAI. Inventarisnummer: 1938/III1. 
Vondstspecificatie: Losse vondst (1914). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de keerzijde van de basis in gravure: 
SERVA/NDVS/CCAA F(ECIT). Kleur: wit. Hardheid: zacht. Oppervlak: ruw tot zeepachtig. Bibliografie: Van 
Boekel 1987, 863 supplement 8.
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Cat. nr. 3362. Site: Xanten. Vindplaats: CUT: Schnitt 77/25. Context nr. 857: Auf 1. Planum (1977). 
Bewaringstoestand: de bovenbenen en een deel van het kapsel ontbreken. Twee fragmenten. Hoogte van de 
bovenzijde 13,3 cm. Hoogte van de onderzijde 8 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: C 9976-3. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Kleur: geelwit. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 171 nr. 226 Taf. 25,1 (tekening van de voorzijde).

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

Serie 154: haarrol met middenscheiding .
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3364 (154) uit Zugmantel-Kastell wordt gedateerd naar de
bezettingsperiode van de site tussen 90 en 260 n.C. (context 867).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Datering uit context: 90-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3364: Lange 1994.

Cat. nr. 3364. Site: Zugmantel-Kastell. Vindplaats: onbekend. Context nr. 867: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bovenste helft tot aan de buik. Hoogte: 8 cm. Bewaarplaats: Bad Homburg SM. Inventarisnummer: Z 2338. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 231-214 Serie 24 nr.
1 Taf. 3,24 (tekening).

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

Serie 161: Amor met in de rechterhand een rond voorwerp op de borst - sikkelvormige diadeem
- armbanden rond de bovenarmen, polsen en enkels - het kleed hangt af van de rechterarm.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 152 vertoont een krimp van 5 % tegenover cat. nr. 
3180, maar heeft een hoger voetstuk. De mal waaruit cat. nr. 152 stamt werd bijgewerkt. Dat is
merkbaar aan de groef onderaan het voetstuk en aan de schuin gegraveerde plooien rechts op
het kleed. Het verschil met de meer natuurlijke plooien in reliëf op de onderarm is duidelijk
zichtbaar.
Externe mechanische verbanden:  stam 17.
Iconografische verbanden:  cat. nr. 152 (161) vertoont gelijkaardige gegraveerde groeven 
onderaan de sokkel als cat. nr. 3178 (serie 163).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3180 (161) uit Heerlen werd gevonden in een kuil die gegraven
werd op het einde van de tweede of het begin derde eeuw , maar die ook vaatwerk bevatte uit 
de tweede helft van de tweede eeuw (context 508).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met vooraan een geprofileerde bovenrand.
Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150/180-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
190-210/280 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 152: Renard 1905.

Cat. nr. 3180. Site: Heerlen. Vindplaats: Zwarte veldje, N-zijde van de Coriovallumstraat, dicht bij de NO-zijde van de
thermen. Context nr. 508: Kuil temidden van Romeinse steenbouwresten. Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd.
Terug samengesteld uit verschillende fragmenten met oude breukvlakken. Hoogte: 17,6 cm. Bewaarplaats: Heerlen 
TM. Inventarisnummer: HRL 84,35,ged.. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
vierhoekig voetstuk: kubus met vooraan een licht geprofileerde bovenrand. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed
gladgestreken naad. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Van Boekel 1987, 543-544 nr. 117.

Cat. nr. 3372. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Aachener strasse. Context nr. 571: Grafvondst. 
Bewaringstoestand: volledig. Het hoofd is licht beschadigd aan de rechterzijde. Hoogte: 19,2 cm. Bewaarplaats: Köln
RGM. Inventarisnummer: 4064. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig 
voetstuk: kubus. Kleur: geelwit. Bibliografie: Schauerte 1985, 176 nr. 248 (fout inventarisnummer); Lange 1994, 214
Serie 28 nr. 1, Taf. 4 (tekening).

Cat. nr. 152. Site: Tongeren. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 213: Onbekend. 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. 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.
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Serie 162: Amor met in de rechterhand een rond voorwerp op de borst - armbanden rond de 
bovenarmen en polsen - het kleed hangt af van de linkerarm, het lichaam achteraan blijft 
onbedekt - vierhoekige sokkel.
Externe mechanische verbanden:  stam 17.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3179 (162) uit het grafveld Hees te Nijmegen werd gevonden in
een graf dat door aardewerk en glas gedateerd wordt in de tweede helft van de derde eeuw,
meer bepaald rond 280 n.C. (context 674).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met vooraan en opzij geprofileerde boven- en
onderranden en met onderaan een vage horizontale groef. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 250/270-280 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
190-210/280 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3179: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3179. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 674: Marialaan (1933), graf 21. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 18,5 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: GN BB IX 40. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met vooraan en 
opzij geprofileerde boven- en onderranden en met onderaan een vage horizontale groef. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Brunsting 1937, 160 nr. 8
Taf. 12,21 en 182-3 “vondst 21”; Schauerte 1985, 176 nr. 251 Taf. 28,1-3; Van Boekel 187, 542-543 nr. 116 (datering
en foto’s aan vier zijden).

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

Serie 163: Amor met in de rechterhand een rond voorwerp boven het hoofd - kapsel met radiaal
geleed haar boven het voorhoofd - sikkelvormige diadeem - twee losse lokken vooraan - 
armbanden rond de bovenarmen, polsen en enkels - het kleed hangt af van de beide armen en
bedekt achteraan de benen - kleine naakte Amor met gebogen benen - vierhoekige sokkel.
Interne mechanische verbanden:  de knobbeltjes in de groeven van cat. nr. 3178 tonen aan dat 
de kleedplooien niet secundair werden gegraveerd.
Externe mechanische verbanden:  stam 17.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. 
Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 190-210/280 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3178: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3178. Site: Nijmegen. Vindplaats: Kronenburger Singel. Context nr. 947: . Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 23 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: GN BB IX 1. Vondstspecificatie: gevonden bij de 
afbraak van de versterking in1881. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: balk met vooraan geprofileerde boven- en onderrand met horizontale groeven. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak, vooral in de kleedplooien. Breed gladgestreken naad. Kleur: licht gelig bruin. Sporen van bruine en 
geelbruine beschildering op het hoofd en de rechterzijde. Hardheid: hard. Oppervlak: glad. Bibliografie: Schauerte 
1985, 176 nr. 250 Taf. 27,4-6 (foto met gespiegelde voorzijde); Van Boekel 1987, 545-546 nr. 118, (p. 508 datering
midden 2 e eeuw o.w.v. nog logisch plooienverloop).

Venus met beide armen omlaag - Amor rechts met schelp

Serie 164: Amor met schelp op de buik - het kleed hangt af van de rechterarm, en bedekt de
onderbenen achteraan en het linkerbeen vooraan.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met vooraan telkens twee horizontale groeven aan boven- en onderrand. Lokken en 
haarversiering apart toegevoegd bij het individuele beeldje.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3373: Lange 1994.

Cat. nr. 3373. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: beschadigd
aan diadeem en haarlokken. Hoogte: 38,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 8c. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met vooraan telkens twee horizontale 
groeven aan boven- en onderrand. Apart toegevoegde lokken en haarversiering. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994,
212-213 Serie 22 nr. 1 Taf. 3,22 Abb.2.
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Serie 165: Amor met schelp op de buik - naakte onderbenen - armbanden rond de enkels.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde bovenrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3374: Lange 1994.

Cat. nr. 3374. Site: Xanten. Vindplaats: CUT: Schnitt I/C (Parzelle Deckers). Context nr. 858: beim Eintiefen bis auf 
das 1. Planum (1960). Bewaringstoestand: onderbenen, Amor zonder hoofd en de rechterkant van de basis. Hoogte: 11
cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: C 1839. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde bovenrand. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 216 Serie
36 nr. 1 Taf. 5,36 (tekening).

Serie 166: Amor met schelp op de buik - naakte onderbenen - kapsel met dubbele dot en twee 
losse vlechten op de schouders vooraan - de mantel hangt af vanaf de linkerarm en bedekt 
achteraan de onderbenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3375 (166) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een laag die 
tot stand kwam in de regeringsperiode van Gratianus tussen 367 en 383 n.C. (context 888). Het
gaat om de vernielingslaag na de laatste bezettingsfase van Bau 38, gedateerd tussen 97/138 en
367/383 n.C.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde bovenrand en dubbel geprofileerde onderrand. Breed gladgestreken 
naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 3375 (166).
Datering uit context: 97/367-383 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 130-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3375: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3375. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 38 (Umgangstempel II-IV). Context nr. 888: Schicht 10b. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 10 156. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde 
bovenrand en dubbel geprofileerde onderrand. Breed gladgestreken naad. Kleur: roodbruin. Oppervlak wit. Witte 
engobe. Bibliografie: Gose 1972, 128 Abb.288,3 (datering p.175-180); Schauerte 1985, 177 nr. 253 Taf. 29,1-3.

Venus houdt met opgeheven rechterarm de mantel omhoog - Amor links

Serie 167: mantelplooien lopen over de linkerarm - het voorhoofdshaar is opgedeeld in twee 
partijen boven elkaar, een haarrrol en vooraan twee losse lokken op de schouders - 
sikkelvormige diadeem - armbanden aan boven- en onderarmen en aan de enkels - de mantel 
bedekt achteraan de onderbenen - Amor op een kleine sokkel, houdt een rond voorwerp met de
rechterhand boven het hoofd.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3376 is het grootste exemplaar. Cat. nr. 3378
vertegenwoordigt met een krimp van 4,5 % een jongere generatie. De kapselversiering van cat.
nr. 3378 werd apart toegevoegd en behoort niet tot de malkenmerken.
Externe mechanische verbanden:  stam 19.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3377 werd gevonden op het Keulse grafveld van de Neusser 
Strasse/Eigelstein in een inhumatiegraf uit de late derde of vierde eeuw (context 572).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met vooraan een horizontale groef aan de boven- en onderrand. Breed gladgestreken naad.
Lokken en kapselversiering werden apart toegevoegd bij cat. nr. 3378.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 3377 (167). Mogelijk meerdere ateliers: 
cat. nr. 3376 werd vervaardigd in een licht oranjebruine pasta. Cat. nr. 3378 werd vervaardigd 
in een witbakkende pasta en cat. nr. 3377 in een roodachtige pasta met witte engobe. .
Datering uit context: 275-400 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 275-300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3376: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3376. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Aachener Strasse. Context nr. 566: onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 26,6 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3171. Verzameling: Niessen (C.A.),
Köln. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met vooraan 
een horizontale groef aan de boven- en onderrand. Kleur: licht oranjebruin. Bibliografie: Schauerte 1985, 179, nr. 260
Taf. 30,4.

Cat. nr. 3378. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Aachener Strasse. Context nr. 566: onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 26,4 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 12115. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met vooraan een horizontale groef aan de boven- en
onderrand. Breed gladgestreken naad. Apart toegevoegde lokken en haarversiering. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte
1985, 179 Nr. 262 Taf. 30,1-3.
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Cat. nr. 3377. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Neusser Strasse/Eigelstein. Context nr. 572: 
Machabäerstrasse (1925), uit inhumatiegraven uit de late derde en de vierde eeuw. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder voeten en basis. Hoogte: 19,6 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 25,381. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Verschoven binnennaad. Kleur: 
roodachtig. Oppervlak wit. Witte engobe (zie Schauerte 1985). Bibliografie: Schauerte 1985, 179 Nr. 261; Lange
1994, 216 Serie 32 nr. 3.

Serie 168: geen mantelplooien over de linkerarm - haarrol met middenscheiding en horizontale
band boven het voorhoofd - twee krullende lokken volgen de schouderlijn - een dot in de hals 
waaruit een lok recht naar omlaag valt - armbanden aan de onderarmen - de mantel bedekt 
achteraan een groot deel van de rug.
Externe mechanische verbanden:  stam 19.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding). Atelier:  Trier: pigment 3379 (168).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 275-400 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3379: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3379. Site: Bitburg. Vindplaats: onbekend. Context nr. 347: onbekend. Bewaringstoestand: bovenste helft. 
Hoogte: 12 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: GF 498. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleur: rood. Oppervlak wit. Witte engobe. Bibliografie: Schauerte 1985, 179-180 nr. 263 Taf. 30, 5-6:
gedateerd rond 200 n.C. vermits het onder invloed van de Keulse productie staat..

Serie 169: een spiegel in de opgeheven rechterhand - sikkelvormige diadeem - armbanden op 
boven en onderarmen - het kleed bedekt achteraan het onderlichaam.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 180-300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3380: Lange 1994.

Cat. nr. 3380. Site: Xanten. Vindplaats: CUT: Schnitt 77/25. Context nr. 857: Auf 1. Planum (1977). 
Bewaringstoestand: bovenste helft, vooraan tot aan de buik, achteraan tot aan de knieën. Hoogte: 14,3 cm. 
Bewaarplaats: Xanten. Inventarisnummer: C 14541/a2. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 216 Serie 33 nr. 1 Taf. 5,33 (tekening).

Venus met Priapus

beide armen omlaag - links Priapus met omhooggeheven kleed

Serie 177: het kleed bedekt achteraan de onderbenen en valt vooraan tussen de benen - kapsel
met halfronde diadeem met drie sierknoppen - dot op het achterhoofd - twee ontdubbelde losse
lokken vooraan op de schouders en twee achteraan - Priapus met gegord kleed en omhoog
gerichte fallus tegen een achtergrond van vruchten.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 3392 en 3393 behoren tot dezelfde generatie. Cat. nr.
3394 vertegenwoordigt een jongere generatie met een krimp van minstens 6 %.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3393 (177) en 3392 (177) uit Keulen worden gedateerd naar de
actieve periode van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (contexten 548 en 
550).
Inscriptie:  statuette cat. nr. 3393 (177) werd op de keerzijde gesigneerd door Vindex.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met vooraan een dubbel geprofileerde 
bovenrand. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 3392 (177) en 3393 
(177), coroplast 3393 (177).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 140/150-180 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3392: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3394. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd met 
bovenlichaam. Hoogte: 8,3 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 3093. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 211-212 Serie 21 nr. 1 Abb. 36.

Cat. nr. 3392. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 550: Lange Fundstelle 3/ Schauerte
Fundstelle C. Bewaringstoestand: het hoofd van Venus en Priapos en de basis ontbreken. Hoogte: 15,2 cm. 
Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 4191. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed
gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 170 nr. 222 Taf. 24, 1-3; Lange 1994, 212 Serie 21 nr. 2
Abb. 10.

Cat. nr. 3393. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: basis met de voeten en een deel van het kleed. Hoogte: 5,5 cm. Bewaarplaats: Bonn
RLB. Inventarisnummer: 2898. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig 
voetstuk: balk met vooraan een dubbel geprofileerde bovenrand. Malknobbeltjes op het oppervlak. Inscriptie: op de 
keerzijde van de basis in gravure: VINDEX F(ECIT)/ CCAA AD GA/ NTVNAS / NOVAS. Kleur: licht bruinig.
Oppervlak lichter: volgens Lange 1994 mogelijk een dunne engobe. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 115a; Schauerte
1985, 171 Nr. 223 Taf. 24, 4-5; Lange 1994, 212 Serie 21 nr. 3 Abb. 14.
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Venus met meerdere personen

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

Serie 170: Venus met kapsel met radiaal geleed haar boven het voorhoofd - twee losse lokken 
vooraan - sikkelvormige diadeem - armbanden rond bovenarmen, polsen en enkels - vrouw met
kapsel met middenscheiding, de rechterhand reikend, de linkerhand boven een naast het 
linkerbeen neervallend kleed - staande Amor op kleine sokkel met in de rechterhand een spiegel
boven het hoofd - rechthoekige sokkel.
Externe mechanische verbanden:  stam 17.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met vooraan een geprofileerde bovenrand en een gegraveerde rechthoek. Breed
gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 190-210/280 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3381: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3381. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Luxemburger Strasse. Context nr. 565: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 22,1 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 5543. 
Vondstspecificatie: voor 1888. Productietechniek: tweedelige mal met geïntegreerde sokkel. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: balk met vooraan een geprofileerde bovenrand en een gegraveerde rechthoek. Breed gladgestreken naad. 
Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 177 nr. 252 Taf. 28,4-6.

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

Serie 171: de mantel bedekt achteraan de rug van de linker Venus, de volledige zittende figuur
en het paar - centrale Venus met verhoogde haarrol met centrale knop - de oren onbedekt - dot 
in de hals met centraal een brede neervallende lok op de rug - gedrongen proporties: groot 
hoofd en korte benen - vooraan naast het linkerbeen schuin afdalende plooien - achteraan naast
het linkerbeen verticale parallelle plooien.
Externe mechanische verbanden:  stam 20.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3103 (171) uit het grafveld Champ de l’image te Saint-Marcel 
werd gevonden in een collectieve kuil met crematieresten en archaeologica uit de periode 
tussen 50 en 200 n.C. (context 759). Cat. nr. 3101 (171) uit Salzburg werd gevonden op het 
grafveld am Bürgelstein dat in gebruik was in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
balk met licht geprofileerde onderrand. Luchtgat achteraan tussen het kleed en de linkerbil.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-190 n.C. 
Datering gecorrigeerd met iconografie: 81-190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3101: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 3105. Site: Autun. Vindplaats: Bij de Janus tempel. Context nr. 299: Onbekend. Bewaringstoestand: keerzijde
van het hoofd. Hoogte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 81. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Vertet-Vuillemot 1973, 61 pl.9i.

Cat. nr. 3106. Site: Melun. Vindplaats: Brasserie Grüber. Context nr. 645: waterput. Bewaringstoestand: 
fragmentarisch bewaard, zonder hoofd, sokkel en onderbenen van de centrale Venus, de zittende figuur en de hoofden
van het paar en de rechter Venus. De hoogte werd berekend uit de schaal van de foto. Hoogte: 17 cm. Breedte: 14 cm. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Bibliografie: Magnan 1993,
175-6: de datering Id-IIa, steunt op de haarmode, niet op de vondstcontext.

Cat. nr. 3102. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste deel
van de linker Venus en het paar. Hoogte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
84649. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Jeanlin 1992, 74, 77-8, fig. 5,3
.

Cat. nr. 3104. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: keerzijde van
de onderste helft van de rechter Venus en het aanleunend kleed. Hoogte: 7,3 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 31246. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 152 nr. 285.

Cat. nr. 3103. Site: Saint-Marcel. Vindplaats: Grafveld Champ de l’image. Context nr. 759: Kuil A7/A8. 
Bewaringstoestand: onderbenen van de centrale Venus en de zittende figuur. De hoogte werd afgeleid uit de schaal
van de tekening. Hoogte: 5,5 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Allain et al.
1992, 175-8, fig. 68,17 (datering van de kuil p.28).

Cat. nr. 3101. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 24,2 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9486. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: balk met licht geprofileerde onderrand. 
Luchtgat achteraan tussen het kleed en de linkerbil. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 66-67 nr. 26.
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Serie 172: de mantel bedekt achteraan de rug van de linker Venus, de volledige zittende figuur
en het paar - verhoogde haarrol met centrale knop - de oren onbedekt - dot in de hals met
centraal een slanke neervallende lok op de rug - haren op het achterhoofd zorgvuldig 
gegraveerd - slankere proporties door een versmalde romp - vooraan naast het linkerbeen korte
horizontale plooien - achteraan naast het linkerbeen schuine en daaronder verticale parallelle 
plooien.
Interne mechanische verbanden:  de hoofdbreedte van fragment cat. nr. 497 is exact gelijk aan
die van cat. nr. 3108. Beide beeldjes behoren daarom tot eenzelfde generatie. Vermoedelijk is
deze serie nog verder op te splitsen. Het hoofd van cat. nr. 3109 is anders uitgevoerd. Het 
haarstuk vertoont geen middenscheiding boven het voorhoofd en is horizontaal geleed. Bij cat.
nr. 3382 is de linkeronderarm van de linker Venus schuiner geplaatst dan bij de andere 
exemplaren.
Externe mechanische verbanden:  stam 20.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 497 (172) uit het grafveld van Blicquy werd door de grafinhoud
gedateerd in de tweede helft van de eerste eeuw (context 19). Cat. nr. 3116 (172) uit Poitiers 
werd gevonden in een afvalkuil met een vulling uit de tweede helft van de tweede eeuw 
(context 715). Een fragment van cat. nr. 3107 uit het heiligdom Mersans in
Argenton-sur-Creuse (Argentomagus) werd gevonden in een keramiekdepot dat werd 
aangelegd op het einde van de tweede eeuw. Het bevatte voorwerpen van de eerste helft van de
eerste eeuw tot het einde van de tweede eeuw (context 955).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde boven- en onderrand. Fijne naad. Een rond luchtgat tussen schedel en 
haarrol of tussen linkerbil en kleed.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-100 en 150-190 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
50-190 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 81-190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3107: Bémont et al 1993.

Cat. nr. 3107. Site: Argenton-sur-Creuse. Vindplaats: Heiligdom Mersans .. Context nr. 280: Tempelplein van tempel
2: puinlaag langs de oostmuur van de omheining. Bewaringstoestand: fragmentair bewaard. De bovenbenen en het 
achterhoofd van de centrale Venusfiguur en delen van het paar en de mantel ontbreken. Hoogte: 26 cm. Breedte: 13 
cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: balk met 
geprofileerde boven- en onderrand. Bibliografie: Faudet 1992, 82-83 fig. 8; Bémont et al 1993, 164 fig. 62: de
vindplaats wordt hier foutief aangegeven als “nécropole du champ de l’image”.

Cat. nr. 497. Site: Blicquy Camp romain. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 19: Perceel C 15a, graf D/XIII
(1959/1960). 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. 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.

Cat. nr. 3111. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: zittende figuur en
een deel van de rechter Venusfiguur. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
66502. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: rozig oker. Hardheid: zeer hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 153 nr. 295.

Cat. nr. 3112. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: sokkel van het 
paar en de linker Venus. Hoogte: 3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 66502. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: rozig oker. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 153 nr. 296.

Cat. nr. 3113. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment van de
keerzijde van het kleed met de onderbenen van de linker Venusfiguur. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 66502. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: roze. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 153, nr. 299.

Cat. nr. 3114. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: achterzijde van 
de benen van de rechter Venusfiguur en het kleed aan haar linkerzijde. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 66502. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 153, nr. 300.

Cat. nr. 3115. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: buik van de 
centrale Venusfiguur en het hoofd van de rechterfiguur van het paar. Hoogte: 5,5 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 66502. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: okerwit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 153, nr. 302.

Cat. nr. 3382. Site: Nuits-Saint-Georges Les Bolards. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 693: Onbekend. 
Bewaringstoestand: linker Venusfiguur en het paar. Verzameling: Vauthier. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Thévenot 1951 (Bolards), 13 Pl.III fig. a.

Cat. nr. 3383. Site: Nuits-Saint-Georges Les Bolards. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 693: Onbekend. 
Bewaringstoestand: rechter Venusfiguur zonder hoofd, de zittende figuur en de benen van de centrale Venus. 
Bewaarplaats: Beaune MB. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Thévenot 1951
(Bolards), 14 Pl.III fig. c.
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Cat. nr. 3108. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: de rechterarm
van de centrale Venusfiguur, de sokkel van het paar en het onderlichaam van de linker Venusfiguur ontbreken. 
Hoogte: 26,4 cm. Breedte: 12,5 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Inventarisnummer: 5440. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en 
onderrand. Luchtgat tussen linkerbil en kleed. Bibliografie: Schauerte 1985, 181 nr. 267 Taf. 31, 4-6.

Cat. nr. 3109. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenst helft,
zonder het achterhoofd van de centrale Venusfiguur. Hoogte: 17,2 cm. Breedte: 12,3 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 49674. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy
?. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat tussen linkerbil en kleed. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 152-153 nr. 294.

Cat. nr. 3110. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: romp van de 
centrale figuur en het kleed aan de linkerzijde. Hoogte: 9 cm. Breedte: 9,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye
MAN. Inventarisnummer: 31246. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 152 nr. 284.

Cat. nr. 3116. Site: Poitiers. Vindplaats: Rue Saint-Germain (gevonden bij werken). Context nr. 715: Afvalkuil. 
Bewaringstoestand: rechter Venusfiguur, zittende figuur, samen met de benen en de rechterhelft van de romp van de 
centrale Venus. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: RAC 13, 1974, 318 pl.II.

Serie 173: de mantel bedekt achteraan de rug van de linker Venus, de volledige zittende figuur
en het paar - losse haarrol die de oren bedekt - dot in de hals met centraal smalle, neervallende 
lok op de rug - ogen omrand - slankere proporties door een versmalde romp - vooraan naast het
linkerbeen korte horizontale plooien - achteraan naast het linkerbeen schuine en daaronder 
verticale parallelle plooien - zittende figuur met sokkel.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3117 is 2 % kleiner dan cat. nr. 3384.
Externe mechanische verbanden:  stam 20.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3119 (173) wordt gedateerd tussen 69 en 200/220 n.C. door de 
chronologische begrenzing van de ateliers van Toulon-sur-Allier (context 790).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig
voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. Een rond luchtgat tussen schedel en 
haarrol of tussen linkerbil en kleed.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel 3118
(173), statuette 3117 (173), 3384 (173), 3386 (173) en 3387 (173); Toulon-sur-Allier: statuette
en ovenvondst 3119 (173).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-190 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 60-190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3384: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3385. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. 
Hoogte: 4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 31246. Verzameling: L. Esmonnot,
Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achteraan tussen schedel en 
haarrol. Kleur: rozig wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 151 nr. 283 (gebruikt voor
willekeurige reconstructie nr. 282).

Cat. nr. 3117. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk en het hoofd van de centrale Venus. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: 
Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.4.25. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: 
Joubeaux et al. 1988, 131-3 fig. 259.

Cat. nr. 3118. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: fragment van het maldeel voor de keerzijde met het hoofd en de rug. De aangegeven hoogte is die
van de afdruk. Hoogte: 10 cm. Inventarisnummer: 5.4.25. Verzameling: Marre-Bailleau, Charrin. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 48 nr. 118, pl. 14.

Cat. nr. 3384. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 23,5 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5425. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde
boven- en onderrand. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 75 Saint-Pourçain nr. 5 Taf. 75,4.

Cat. nr. 3386. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: hoofd en een deel van de rug. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28018. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Luchtgat achteraan tussen schedel en haarrol. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 151 nr. 280.

Cat. nr. 3387. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: fragment met de benen en de buik van de centrale Venus, de rechter Venus en de zittende figuur. 
Hoogte: 10,6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28018. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 150 nr. 
278.

Cat. nr. 3119. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 790: Ovenvondst. 
Bewaringstoestand: fragment met de onderbenen van de linker Venus en het paar zonder hoofd. Een tekening door E.
Tudot bleef bewaard. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Tudot 1984, pl.70 H:
“Fragments tirés des fours de Toulon-sur-Allier”.

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

Serie 174: laag kapsel met middenscheiding - een losse lok volgt de linkerschouder - losstaande
armen - de rechterarm rust op het hoofd van de rechter Venus, die achteraan bedekt wordt door
een mantel.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3389 (174) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
balk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3389: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 3389. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
afgebrokkeld aan de basis onderaan. Hoogte: 22 cm. Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 1510. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: balk. Kleur: wit. 
Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 65 nr. 25: geïdentificeerd als idool en adelaar; Von Gonzenbach 1995 127 (5)
Taf. 133,2 Abb.38,1: geïdeintificeerd als Amor en gans.

Cat. nr. 3388. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk. Bibliografie: Morlet
1957, 137 fig. 81.

Serie 175: laag kapsel met middenscheiding (?) - de armen sluiten aan tegen het lichaam.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3390 (175) en 3391 (175) uit Bourbon-Lancy werden 
gevonden in het atelier Le Breuil dat gedateerd wordt tussen 50 en 200 n.C. (context 357).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Kleimodel met scheidingslijn voor de malhelften.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Bourbon-Lancy Le Breuil: maldeel 3390 (175), 
model 3391 (175).
Datering uit context: 50-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3390: Rouvier-Jeanlin et al. 1990: mal met ingelegd achetype (cat. 
nrs. 3390 en 3391).

Cat. nr. 3390. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde van de voeten tot onder de schouders. Volgens de schaal van de foto in
Rouvier-Jeanlin 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 44-45, 79 Fig. 15,1 links (mal), Fig. 15,4 (mal met achetype ingelegd), Fig. 28,8 (tekening
van de afdruk).

Cat. nr. 3391. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: fragment van een model met de vogel. Inventarisnummer: 86.423. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde.  Kleimodel met scheidingslijn voor de malhelften. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin et
al. 1990, 44-45, 79 Fig. 15,1 rechts (voorzijde), Fig. 15,2 (keezijde), Fig. 15,3 (zijkant).

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
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Serie 995: plooien van het kleed rond de linkerpols - dot boven de hals met centraal één lok tot
op de rug - linkerarm, kleed en adelaar staan vast tegen de Venusfiguur- parallelle verticale 
plooien op de achterzijde van het kleed.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 5069 uit Oberwinterthur werd gevonden in keramiekdepot dat 
rond 70/75 n.C. door brand werd vernield (context 698).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart aangezette rechterarm. 
Rechthoekig voetstuk.
Chemische analyse:  Cat. nr. 5069 (995) werd chemisch toegeschreven aan Centraal-Gallië
o.w.v. het hoog gehalte aan Al203 (Raselli-Nydegger 1998, 84 Tab. 10 Nr. 103: testresultaat 
Oberwinterthur 103 en toewijzing aan Gruppe 2a, omgeving Vichy/Autun (Alliergebied).
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Centraal-Gallië: chemische analyse 5069 (995).
Datering uit context: 60-70/75 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 5069: Raselli-Nydegger 1998.

Cat. nr. 5069. Site: Oberwinterthur. Vindplaats: Unteres Bühl. Context nr. 698: Feld 121/11-63, Schicht 533: Haus 12
(Geschirrladen (1982)). Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd, de voorkant van de vogel op de schouder en de 
rechter figuur. Van de basis bleef enkel de linkerachterhoek bewaard. Sporen van verbranding. Hoogte: 14 cm. 
Bewaarplaats: Zürich SL. Vondstspecificatie: FK 7231. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart aangezette rechterarm. Rechthoekig voetstuk. Kleur: wit, het oppervlak door secundaire verbranding roodachtig
en gedeeltelijk versinterd. Bibliografie: Raselli-Nydegger 1998, 101 TK 103 Taf. 33,103.

Serie 176: plooien van het kleed rond de linkerpols - dot boven de hals met centraal één lok tot
op de rug - linkerarm, kleed en adelaar staan los van de Venusfiguur - schuin afdalende 
parallelle plooien op de achterkant van het kleed - lage haarrol met middenscheiding die de
oren bedekt - ogen met pupil.
Interne mechanische verbanden:  de afdruk van de mal cat. nr. 3121 is het grootst. Cat. nr. 3120
en 153 vertegenwoordigen een jongere generatie met een krimp van 12 % tegenover cat. nr.
3121. Cat. nr. 100 vertegenwoordigt een derde generatie met een krimp van 4,5 % tegenover
cat. nr. 3120.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 153 (176) uit het grafveld Terre dell' Prelle te Strée werd door
de grafinhoud algemeen gedateerd in de tweede eeuw (context 174).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Beide losse armen, de uil,
en vermoedelijk ook de dolfijn en de adelaar zijn geïntegreerd in de mal. Gegraveerde ogen met
centrale pupil. Fijne naad. Luchtgat in de linkerbil aan de keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel 3121
(176).
Datering uit context: 100-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3120: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3123. Site: Bingen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 341: Onbekend. Bewaringstoestand: de foto van 
Behrens toont een goed bewaard exemplaar waarvan het bovendeel van het hoofd, de rechterarm, de uil, en een stuk
van het bekken ontbreken. Thans is alleen de onderste helft bewaard. Hoogte: 15,2 cm. Bewaarplaats: Bingen HSB. 
Inventarisnummer: 255. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig 
voetstuk: balk. Luchtgat in de linkerbil aan de keerzijde. Bibliografie: Behrens 1915, 102 nr. 5 Taf. VI B5; Behrens
1920, 119 Taf. 22,6.

Cat. nr. 100. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 3120. Site: Rheinzabern. Vindplaats: Grafveld Rappenfeld. Context nr. 732: Vernield graf in de buurt van graf
126. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Speyer HMP. Inventarisnummer: S.L.Gr126. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: balk. Gegraveerde 
ogen met centrale pupil. Luchtgat aan de keerzijde in de linkerbil ter hoogte van de verbinding tussen kleed en dij. 
Bibliografie: Ludowici 1908 (Katalog III), 165, 167 Fig. 61: afkomstig van vernielde graven in de buurt van graf 126;
Rouvier-Jeanlin 1986, 42 nr. 106 pl. 9; Schauerte 1985, 192 Nr. 291 Taf. 37,1-2: foutief toegeschreven aan graf 126 en
op die basis gedateerd in het midden van de tweede en de tweede helft van de tweede eeuw.

Cat. nr. 3122. Site: Saint-Marcel. Vindplaats: Grafveld Champ de l’image. Context nr. 760: Zone Nord/Est, carré 
A7/A8: fosse en forme d’entonnoir. Bewaringstoestand: fragment van het kleed met de hand en een tweede fragment
van de adelaar. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.

Cat. nr. 3121. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: 
7,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 2804. Productietechniek: kleimal. Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Beide losse armen en de uil zijn geïntegreerd in de mal. Gegraveerde ogen met
centrale pupil. Kleur: zeer wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 101 nr. 34.
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Cat. nr. 153. Site: Strée. Vindplaats: Strée Terre dell' Prelle. Context nr. 174: Graf 32 (omstreeks 1870). 
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. 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.

Venus met neervallend kleed in aedicula

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

Serie 180: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - 
alleen de vingers raken het kleed - Venus met lage haarrol met middenscheiding - aedicula met
driehoekig fronton - pilasters versierd - kapitelen met lusvormige bladversiering - kleed met
een lus onder de hand en daaronder boogvormige plooien onder elkaar - pilasters van de gevel
met bloemmotief en horizontaal S-motief - onversierde architraaf.
Productietechniek:  venus uit één maldeel: voorzijde. Geen voetstuk. Aedicula apart 
toegevoegd.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 80-120/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3396: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3396. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 866: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig, maar sterk gerestaureerd. Hoogte: 27,5 cm. Breedte: 18 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28097. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: Apart gevormde aedicula. Venus
uit één maldeel: alleen voorzijde. Geen voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 143,
nr. 230.

Serie 181: kleed met soepel vallende schuine of gebogen plooien en lusvormige uitsprong - 
alleen de vingers raken het kleed - Venus met lage haarrol met middenscheiding - aedicula met
driehoekig fronton - architraaf en pilasters versierd - kapitelen met lusvormige bladversiering -
architraaf en pilasters van de gevel versierd met rozetten en cirkels, gescheiden door een
getorste staaf - fronton versierd met druiven en vogels (duiven ?).
Externe mechanische verbanden:  stam 22.
Productietechniek:  venus uit één maldeel: voorzijde. Aedicula apart toegevoegd.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3397 
(181).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 80-200 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 100-120/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3397: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3397. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: linkerkant van het fronton en de bovenkant van de nis met het hoofd van Venus . Voetplaat met
linker- en rechter pilaster. Hoogte van het bovenste fragment 12,6 cm, breedte 9,2 cm. Hoogte van het onderste
fragment 13,3 cm, breedte 12 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28038. 
Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: Apart gevormde aedicula. Venus uit één maldeel: alleen
voorzijde. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 143 nr. 228 a-b.

Serie 183: kleed met lusvormige plooien onder elkaar - geen lusvormige uitsprong onder de
hand - lage haarrol met middenscheiding - aedicula met open halfronde gevel - onderscheiden 
archivolten voor gevel en nis - gevelarchivolt en pilasters zijn versierd met rozetten - 
tongvormig motief op de rand van de gevelarchivolt.
Iconografische verbanden:  de Venusfiguur heeft een kapsel, vergelijkbaar met dat van de 
figuren van stam 6 en 7 (motief 6). Het kleedmotief is vergelijkbaar met dat van serie 32 en 143
(motief 32). De datering kan daardoor in de eerste helft van de tweede eeuw worden gesitueerd.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-170 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3401: Tudot 1860.

Cat. nr. 3401. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 866: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Volgens de schaal van de foto in Tudot 1860, bedraagt de hoogte 18,9 cm. Hoogte: 18,9 cm. Verzameling: E.
Tudot, Moulins. Bibliografie: Tudot 1860, pl.16 (tekening van de voorzijde), pl.18,d (tekening van de keerzijde).
Tudot signaleert gelijkaardige fragmenten uit Toulon-sur-Allier (mogelijk gaat het om de malfragmenten van het 
aedicula: Rouvier-Jeanlin 1972, nrs. 251-253).
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Serie 182: kleed met lusvormige plooien onder elkaar - geen lusvormige uitsprong onder de
hand - Venus met lage haarrol en dubbele dot - aedicula met driehoekig fronton - pilasters en 
architraaf onversierd - kapitelen met lusvormige bladversiering.
Interne mechanische verbanden:  van de aedicula werden verschillende parallellen gevonden 
(von Gonzenbach 1995, 274 Abb. 120: aedicula type 2b). Van de andere, niet gedateerde 
parallellen, die de auteur opsomt, hoort het fragment uit Saint-Pourçain-sur-Besbre 
(Rouvier-Jeanlin 1972, nr. 233) niet tot deze serie. Volgens von Gonzenbach is de Venusfiguur
uitgevoerd in de stijl van Pistillus, maar aan Pistillus konden tot nog toe geen voorstellingen 
van Venus Anadyomenè met neervallend kleed toegeschreven worden.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 5092 (182) uit Alise-Sainte-Reine, werd gevonden in vertrekken
van insula F uit de tweede helft van de tweede eeuw en de derde eeuw (context 267). Cat. nr. 
3400 uit Martigny biedt een terminus ante quem rond 200 n.C. (context 639). Serie 182 kan 
bijgevolg gedateerd worden in de tweede helft van de tweede eeuw.
Productietechniek:  venus geïntegreerd in de mal van de aedicula.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3398
(182).
Datering uit context: 150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3398: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 5092. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula F (079-081). Context nr. 267: 
Vertrekken uit tweede helft tweede en de derde eeuw. Bewaringstoestand: hoofd met een stuk van de nis en de
architraaf. Hoogte: 3 cm. Breedte: 2,3 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 328. 
Vondstspecificatie: Insula F-XXVIIIb (latrine). Kleur: wit. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 90 nr. 64.

Cat. nr. 3399. Site: Augst. Vindplaats: Insula 30. Context nr. 286: Schnitt 163. Bewaringstoestand: onderste helft van
de rechter pilaster en de voeten van Venus. Hoogte: 6,1 cm. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 62.1831. 
Productietechniek: Venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986,
Augst nr. 19 Taf. 79,3.

Cat. 
Bewaringstoestand: hoekfragment met de onderzijde van de pilaster. Hoogte: 2,5 cm. Bewaarplaats: Martigny M. 
Inventarisnummer: 0240.1. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 35-38 Martigny nr. 8 Taf. 79,2 (met 
datering).

Cat. nr. 3398. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. De hoogte bedraagt ongeveer 18 cm, berekend naar analogie met Rouvier-Jeanlin 1986,
nr. 131. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5423. Productietechniek: Venus geïntegreerd in de mal van
de aedicula. Kleur: sporen van witte engobe. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 75 Saint-Pourçain nr. 4 Taf. 79,1;
Von Gonzenbach 1995, 274: geïntegreerd in de mal.

Serie 184: kleed met lusvormige plooien onder elkaar - geen lusvormige uitsprong onder de
hand - Venus met lage haarrol en dubbele dot - aedicula met open halfronde gevel - één
archivolt voor gevel en nis - gevelarchivolt met parelrand - pilasters onversierd - tongvormig
motief op de rand van de gevelarchivolt.
Productietechniek:  venus uit één maldeel: voorzijde. Aedicula apart toegevoegd.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3403
(184).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 130-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3402: Bertaux 1994.

Cat. nr. 3402. Site: Grand. Vindplaats: niet gespecificeerd. Context nr. 498: Puits Poilpré. Bewaringstoestand: 
volledige Venusfiguur en de linkerhelft van de aedicula. Hoogte: 14 cm. Breedte: 5,5 cm. Bewaarplaats: Grand. 
Productietechniek: Apart gevormde aedicula. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Bertaux 1994, 4 nr. 2.

Cat. nr. 3403. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bovenzijde van de rechterkant, met een deel van archivolt en pilaster en het hoofd en de
rechterarm van Venus. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28190. Verzameling: L. 
Esmonnot, Moulins. Productietechniek: Apart gevormde aedicula. Venus uit één maldeel: voorzijde. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 144 nr. 235.
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Serie 185: kleed met lange lusvormige plooien onder elkaar - de rechterhand staat schuin naar 
buiten geplooid - Venus met lage haarrol en dubbele dot - aedicula met open halfronde gevel - 
één archivolt voor gevel en nis - onversierde kapitelen - gevelarchivolt en pilasters onversierd -
rand van de gevelarchivolt versierd met onvolledig S-vormig motief, afwisselend recht en in
spiegelbeeld.
Externe mechanische verbanden:  stam 23.
Iconografische verbanden:  dot boven het voorhoofd en vooraan losse lokken die op de 
schouders vallen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 5093 (185) werd gevonden in 1914 in een door brand verwoeste
kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt door een munt in de brandlaag na
168 n.C. gedateerd. Het coherente repertorium van Pistillus, dat zich in het depot bevond,
situeert de brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw.
Productietechniek:  venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Aedicula uit twee maldelen:
voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 168/180-220/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
180-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3404: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 5093. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: rechterbovenkant van de gevelarchivolte en de bovenkant van de nis met het hoofd
van Venus. Hoogte: 6,8 cm. Breedte: 6,8 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 109. 
Kleur: licht oker. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 87 nr. 55.

Cat. nr. 3404. Site: Autun. Vindplaats: Chemin de fer (1866). Context nr. 302: Onbekend. Bewaringstoestand: 
fragment van de bovenzijde van de aedicula en de bovenste helft van Venus. Hoogte: 9,7 cm. Bewaarplaats: Autun
MR. Inventarisnummer: 158. Productietechniek: Aedicula uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Venus 
geïntegreerd in de mal van de aedicula. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 51 Pl. 8b.

Serie 186: kleed met lange lusvormige plooien onder elkaar - de rechterhand staat schuin naar 
buiten geplooid - Venus met lage haarrol en dubbele dot - aedicula met open halfronde gevel - 
één archivolt voor gevel en nis - onversierde kapitelen - gevelarchivolt met zaagtandmotief - 
pilasters met hoefijzervormig motief - rand van de gevelarchivolt versierd met onvolledig 
S-vormig motief, afwisselend recht en in spiegelbeeld.
Externe mechanische verbanden:  stam 23.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3405 (186) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de gedeeltelijke of gehele vernieling van het heiligdom in de periode
tussen 364 en 378 n.C. (context 398).
Productietechniek:  geringe profieldikte.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
168/180-220/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 180-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3405: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3405. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: een deel van de top van de gevelversiering ontbreekt. Gerestaureerd aan de onderbenen, de
linkeronderhoek en de rechterbovenhelft. Hoogte: 15,1 cm. Breedte: 10,7 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: 99,1036a. Productietechniek: geringe profieldikte. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 59 nr. 
27, Taf. 8,29; Schauerte 1985, 188 Nr. 281 Taf. 34,5-6: Centraal-Gallisch.

rechterhand op de rechterborst - linkerhand aan het neervallend kleed

Serie 187: lage haarrol met dubbele dot - neervallend kleed met over elkaar hangende vouwen -
aedicula met open halfronde gevel - één archivolt voor gevel en nis - Corinthische kapitelen - 
linkerhand schuin naar buiten geplooid, losse lokken vallen op de linkerschouder - gladde 
gevelzuilen - pilasters van de nis met cannelures - rand van de gevelarchivolt versierd met
volledig S-motief, afwisselend recht en in spiegelbeeld.
Iconografische verbanden:  geen losse lokken op de schouders.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3407 (187) uit Toulon-sur-Allier wordt gedateerd naar de 
algemeen aanvaardde productieperiode van de plaatselijke terracotta-industrie tussen 69 en 
200/220 (context 792). Cat. nr. 3406 (187) uit Regensburg werd gevonden op het grafveld van
het legioenskamp dat sinds 179/180 n.C. in Regensburg was gelegerd (context 724). Het 
grafveld werd pas tegen het einde van de tweede eeuw in gebruik genomen.
Productietechniek:  venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Aedicula uit twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig trapvormig voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette
3407 (187).
Datering uit context: 180/190-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3407: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4921. Site: Forêt de Compiègne. Vindplaats: Mont Chyprès. Context nr. 953: la Bouverie. 
Bewaringstoestand: rechteronderhoek. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 29215. 
Productietechniek: Aedicula uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig trapvormig voetstuk.
Venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 
147 nr. 255.
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Cat. nr. 3406. Site: Regensburg. Vindplaats: Grafveld Kumpfmühlstrasse. Context nr. 724: Opgravingen 1872/1874. 
Bewaringstoestand: voeten en basis van het origineel ontbreken. Sporen van verbranding. Hoogte volgens Schauerte
13,6 cm. Hoogte volgens Von Gonzenbach 17 cm. Afgietsel bewaard in het museum Mainz RGZ. . Bewaarplaats: 
Mainz RGZ. Inventarisnummer: 6161. Productietechniek: Aedicula uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Venus
geïntegreerd in de mal van de aedicula. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 188, nr. 282 Taf. 35,1: foutieve 
datering van het grafveld; Von Gonzenbach 1986, 71 (datering van grafveld), 72 Regensburg nr. 1 Taf. 50,1 en Taf. 
79,4.

Cat. nr. 3407. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 792: Opgravingen 
Payen en Tudot. Bewaringstoestand: de onderzijde ontbreekt van de bovenkant van de rechterpilaster tot de onderzijde
van de linkerpilaster. Hoogte: 13,6 cm. Breedte: 10,1 cm. Bewaarplaats: Mâcon MMU. Inventarisnummer: 12262. 
Productietechniek: Aedicula uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. 
Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 50 nr. 127 pl. XII.

Venus zonder kleed in aedicula

rechterhand op de rechterborst - linkerhand op de schaam

Serie 188: lage haarrol met dubbele dot - geen kleed - aedicula met driehoekig fronton - 
architraaf en pilasters onversierd - Corinthische kapitelen - Venus zonder losse lokken - 
aedicula met de rand van het fronton versierd met onvolledig S-vormig motief, afwisselend 
recht en in spiegelbeeld.
Iconografische verbanden:  geen losse lokken op de schouders = Pistillus.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 5094 (188) en 5095 (188) werden gevonden in 1914 in een 
door brand verwoeste kelder te Alise-Sainte-Reine. De brand wordt gedateerd door een munt in
de brandlaag na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in het depot bevond, 
situeert de brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw.
Inscriptie:  cat. 3409 (188) werd gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Aedicula uit twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig trapvormig voetstuk.
Chemische analyse:  Cat. nr. 5095 (188) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische 
Alliergroep met hoog gehalte aan K2O en werd in de literatuur toegeschreven aan een niet
gelokaliseerde groep (M. Jeanlin en C. Lahanier in Rabeisen en Vertet 1986, 208:
analyseresultaten LRMF 11389 en herkomstinterpretatie Group X).
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast): 3409 (188); Allier:
chemische analyse 5095 (188).
Datering uit context: 168/180-220/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3410: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 5094. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: bewaard van boven de hoeken van het fronton tot aan de ellebogen van Venus. 
Hoogte: 8,3 cm. Breedte: 10,4 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 101. Kleur: bleek
oker. Oppervlak licht korrelig. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 88 nr. 56.

Cat. nr. 5095. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: Basis met rechterpilasters en Venusfiguur zonder hoofd. Hoogte: 8,9 cm. Breedte: 
9,9 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 102. Kleur: bleek oker. Oppervlak licht
korrelig. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 88 nr. 57.

Cat. nr. 3410. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. De 
hoogte berekend aan de hand van de schaal van de foto in Vertet en Vuillemot 1973, bedraagt 17 cm. Hoogte: 17 cm. 
Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 311. Productietechniek: Aedicula uit twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig trapvormig voetstuk. Venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Bibliografie: 
Vertet en Vuillemot 1973, 52 pl.9a.

Cat. nr. 3408. Site: Minot. Vindplaats: Clinchet. Gallo-Romeinse villa.. Context nr. 649: Onbekend. 
Bewaringstoestand: de top en de linkerzijkant van het fronton ontbreken. Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: Dijon MA. 
Inventarisnummer: 66-42. Productietechniek: Aedicula uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
vierhoekig trapvormig voetstuk. Venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Kleur: wit, oker. Hardheid: zacht. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 52 nr. 133.

Cat. nr. 3409. Site: Poitiers. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 717: Onbekend. Bewaringstoestand: middenrib van de
keerzijde. Bewaarplaats: Poitiers MSC. Productietechniek: aedicula uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Inscriptie: op de keerzijde gestempeld in een rechthoekig veld: PISTILLVS. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 52
nr. 133bis, pl. XII: identiek aan het exemplaar uit Minot (cat. nr. 3408).
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Serie 189: lage haarrol met dubbele dot - geen kleed - aedicula met driehoekig fronton - 
pilasters onversierd - gelede architraaf - Corinthische kapitelen - aedicula met de acroteria van
het fronton versierd met onvolledig S-vormig motief, afwisselend recht en in spiegelbeeld - 
fronton aan de binnenzijde afgeboord met blokjesmotief.
Productietechniek:  venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Geïntegreerd vierhoekig
trapvormig voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 170/180-220/? n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3411: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3411. Site: Schaidt. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 771: Onbekend. Bewaringstoestand: middendeel en
linkerkant gerestaureerd. Hoogte: 18 cm. Breedte: 11,2 cm. Bewaarplaats: Speyer HMP. Inventarisnummer: 
1933/502. Productietechniek: Venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Geïntegreerd vierhoekig trapvormig 
voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 189 nr. 283 Taf. 35,2: beschreven als Centraal-Gallisch product.

beide armen omlaag naast het lichaam

Serie 190: armbanden rond bovenarmen, polsen en enkels - open halfronde nis zonder gevel - 
gladde ronde zuilen.
Externe mechanische verbanden:  stam 25.
Productietechniek:  venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Geïntegreerd ovaal voetstuk
met dubbele profilerering.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Cat. nr. 3187 (190) kan niet verbonden worden met een
gekende Keulse pasta (staal 11/2). .
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150/180-225 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 180-225 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3186: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3186. Site: Bonn. Vindplaats: Grafveld Münsterplatz. Context nr. 348: Graf. Bewaringstoestand: volledig, met
uitzondering van een deel van de basisrand
. Hoogte: 19,8 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 22474. Productietechniek: Aedicula uit twee 
maldelen. Venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Geïntegreerd ovaal voetstuk met dubbele profilerering. 
Kleur: wit. Sporen van rode beschildering of engobe in de omranding van de schelp. Bibliografie: BJ 121, 1914, 68 
Abb.45 (H. Lehner); Schauerte 1985, 183 nr. 273, Taf. 33,2; Lange 1994, 217 Serie 39 nr. 1 (vermelding van 
grafuitzet, geen foto).

Cat. nr. 3187. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: een deel van 
de schelp, de rechterarm van Venus en een deel van de buik ontbreken. Hoogte: 20 cm. Bewaarplaats: Lille MBA. 
Productietechniek: Aedicula uit twee maldelen. Venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Geïntegreerd ovaal
voetstuk. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Maisonneuve 1966, 588 nr. 11 pl. 6.

Venus met bolrond voorwerp in aedicula

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

Serie 191: neervallend kleed met parallelle verticale plooien - aedicula met driehoekig fronton -
architraaf en pilasters versierd - kapitelen met lusvormige bladversiering - kapsel met 
worstvormige haarrol - de rechterhaarlok volgt de schouderlijn - architraaf met schoppenmotief,
pilasters met omgekeerd S-motief en punten.
Externe mechanische verbanden:  stam 22.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3413 (191) uit Seebruck werd gevonden in een graf, waarvan de
inhoud door mogelijke vermenging met materiaal uit een naburig graf, niet nauwkeuriger
gedateerd kan worden dan de periode tussen 80 en 200 n.C.
Productietechniek:  venus zonder voetstuk uit één maldeel: voorzijde. Aedicula apart 
toegevoegd.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 80-200 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 80-120/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3412: Tudot 1860.

Cat. nr. 3412. Site: Néris. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 663: Onbekend. Bewaringstoestand: oorspronkelijk 
volledig. Van de aedicula ontbreken momenteel de linkerkant en het deel boven het hoofd van Venus (resthoogte 12,5
cm). De oorspronkelijke hoogte, berekend uit de schaal van de tekening in Tudot 1860, bedraagt 23,4 cm. Hoogte
gegeven in BJ 89, 1890: 23,9 cm.. Hoogte: 23,9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28100. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: Apart gevormde aedicula. Venus
zonder voetstuk uit één maldeel: voorzijde. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Tudot 1860, pl.17 (voorzijde),
pl.18,i (keerzijde): coll.Tudot; Schaafhausen 1890, 148-149 Fig. 1: geeft de hoogtemaat van het volledig stuk;
Rouvier-Jeanlin 1972, 144 nr. 232: attribuut geïdentificeerd als appel.

526



Cat. nr. 3413. Site: Seeon-Seebruck. Vindplaats: Grafveld Seeon. Context nr. 773: Grab 95. Bewaringstoestand: 
rechter pilaster en nis met de voeten van Venus. Hoogte: 12,7 cm. Breedte: 10,7 cm. Bewaarplaats: Seebruck HM. 
Productietechniek: Apart gevormde aedicula. Venus zonder voetstuk uit één maldeel: voorzijde. Kleur: wit. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 187 nr. 280 Taf. 34,4; Fasold 1993, 165 Grab 95 Nr. 3, Taf. 41,1 (tekening).

rond voorwerp in de rechterhand, naast het lichaam - neervallend kleed langs het rechterbeen - linkerhand
aan het haar

Serie 192: open halfronde nis zonder gevel - gladde ronde zuilen - kapsel met loshangende 
haren met middenscheiding en twee lange neervallende lokken, sikkelvormige diadeem.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 154 en 3184 behoren tot eenzelfde generatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 25.
Gedateerde 
grafveld Sur les Minières in Juslenville (context 176). De zone werd gebruikt in de tweede helft
van de tweede en het begin van de derde eeuw. Cat. nr. 3184 uit Keulen werd gevonden in een
graf uit de Neusser Strasse waarvan de bijzetting door een muntvondst gedateerd kan worden 
na 180 n. C (context 569). Het graf bevatte tevens een beeldje van Servandus.
Inscriptie:  cat. nr. 3184 (192) werd op de keerzijde in grote reliëfletters gesigneerd door de
coroplast TM. Alle gekende informatie over deze coroplast houdt verband met dit ene beeldje.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Venus geïntegreerd in de mal
van de aedicula. Geïntegreerd ovaal voetstuk. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150/180-225 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 180-225 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 154.

Cat. nr. 3184. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Neusser Strasse/Eigelstein. Context nr. 569: Neusser Strasse
42, Grab 3 (1892). Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 20,2 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 
2910. Productietechniek: Aedicula uit twee maldelen. Venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Geïntegreerd 
ovaal voetstuk. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de keerzijde in reliëf: TM. Kleur: wit. Resten van donkere 
beschildering aan de binnenzijde. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 112; Römer am Rhein 1967, 304 nr. E 149; Ristow 
1975, 35 Taf. 25; Schauerte 1985, 183 nr. 269 Taf. 32,4-6; Lange 1994, 216 Serie 37 Nr. 1.

Cat. nr. 3183. Site: Köln-Marienburg Flottenkastell Alteburg. Vindplaats: Ulmenallee. Context nr. 930: Vondst
(1927). Bewaringstoestand: de volledige Venusfiguur, de basis en fragmenten van de nis zijn bewaard. Hoogte: 18,3 
cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 27,4525. Productietechniek: Aedicula uit twee maldelen. Venus 
geïntegreerd in de mal van de aedicula. Geïntegreerd ovaal voetstuk. Kleur: wit. Sporen van beschildering of engobe 
in de nis. Bibliografie: Schauerte 1985, 183 nr. 271 Taf. 32, 2-3.

Cat. nr. 154. Site: Theux. Vindplaats: Juslenville, grafveld Sur les Minières. Context nr. 176: Perceel B 757, graf
3/9/1868: jongere sector van het grafveld. 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. 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).

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
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Serie 193: rechterbijfiguur met rechterhand op de buik - linkerbijfiguur met rechterhand aan het
haar - open halfronde nis zonder gevel - de bijfiguren staan op een sokkel voor de zuilen - 
Venus met laag kapsel met middenscheiding en twee lange neervallende vlechten, 
sikkelvormige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 25.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Venus geïntegreerd in de mal
van de aedicula. Geïntegreerd ovaal voetstuk. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150/180-225 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 180-225 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3185: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3185. Site: Xanten. Vindplaats: Grafveld Hünerstrasse. Context nr. 863: Hünerstrasse 7, graf. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,2 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 32463. 
Productietechniek: Aedicula uit twee maldelen. Venus geïntegreerd in de mal van de aedicula. Geïntegreerd ovaal
voetstuk. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: witbeige. Bibliografie: BJ 133, 1928, 286 (H. Lehner); Schauerte 
1985, 183 nr. 272 Taf. 33,1.

Venus zittend

kleed dat rond openwaait rond het hoofd - armen gekruist

Serie 147: kapsel met middenscheiding en twee losse lokken.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding).
Bibliografie foto: cat. nr. 3349: Von Gonzenbach 1995.

Cat. nr. 3349. Site: Oberpeiching Stadt Rain. Vindplaats: Gräberfeld Berfgeld. Context nr. 697: Grab 100: graf met 
vijf statuetten. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 14,6 cm. Bewaarplaats: Donauwörth HIR. Inventarisnummer: 
64876, 82619. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1995, 129 Taf. 128,2-3: twee exemplaren..

beide armen omlaag

Serie 148: rieten zetel - smal golvend motief naast de gestrekte benen.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding).
Bibliografie foto: cat. nr. 3350: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3350. Site: Bouverie. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 363: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd en basis. Hoogte: 21,6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 13705. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: rozig. Oppervlak met rode kleursporen op rug, zetel
en stof: beschildering of engobe ?. Hardheid: zeer hard. Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 154-155 nr. 305.

Victoria

Victoria staand met palm en patera

patera in rechterhand - palm in linkerhand
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Serie 495: kleed met apoptygma onderaan zijdelings opwaaiend - op de borst opgespannen 
plooien in rechthoekig kader - verticale plooien tussen de benen en schuin naar buiten buigend
naast de benen - haren naar achter gekamd en samengebracht in een dot boven de nek - 
sikkelvormige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 80.
Iconografische verbanden:  het hoofd is volgens Chardron-Picault het hoofd van een soldaat 
waaraan een diadeem werd toegevoegd (P. Chardron-Picault in Gautherot 1996, 225 fig. 13).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4149 (495) uit Autun werd gevonden in een kuil uit de eerste 
eeuw (context 304).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart opgeplaatste attributen: palm
en patera. Ribbelvormig bovenste ooglid. De voeten zijn gescheiden: het voetstuk is bijgevolg
apart vervaardigd.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 0-100 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4149:  von Gonzenbach 1995.

Cat. nr. 4149. Site: Autun. Vindplaats: rue de la Croix blanche nr. 36. Context nr. 304: fosse sur l’emplacement du 
decumanus maximus (1989). Bewaringstoestand: de linkerhand, de bovenkant van de palm, de linkeronderhoek van 
het kleed, de linkervoet en de basis ontbreken. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 89,2 
C.64. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart opgeplaatste attributen: palm en patera.
Ribbelvormig bovenste ooglid. Voeten gescheiden. Kleur: beige. Meerkleurige beschildering: zwart aan de onderzijde
van het kleed, aan de ogen en het haar, oker aan de diadeem, het kleed en de attributen en roze aan de lippen. Het roze
pigment werd geanalyseerd en geïdentificeerd als een plantaardig pigment afkomstig van meekrap (P. 
Chardron-Picault in Gautherot 1996, 225: onderzocht door B. Guineau, C.N.R.S). Bibliografie: Lange 1990
(Salzburg), 79 Abb.19 (voorzijde); von Gonzenbach 1995, 130 Taf. 134,5 (voor- en keerzijde); P. Chardron-Picault in
Gautherot 1996, 225 fig. 13.

Victoria staand met palm en globe

globe in rechterhand - palm in linkerhand

Serie 496: kleed met apoptygma onderaan zijdelings opwaaiend - op de borst opgespannen 
plooien in rechthoekig kader - verticale plooien tussen de benen en schuin naar buiten buigend
naast de benen - haren naar achter gekamd en samengebracht in een dot boven de nek - 
driepuntige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 80.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4148 (496) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart opgeplaatste attributen: palm
en globe. Ribbelvormig bovenste ooglid.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4148:  von Gonzenbach 1995.

Cat. nr. 4148. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
de voeten, het voetstuk en een deel van de diadeem ontbreken. Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: München PSS. 
Inventarisnummer: W 381(208). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart opgeplaatste 
attributen: palm en globe. Ribbelvormig bovenste ooglid. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 78 Nr. 38;
von Gonzenbach 1995, 130 Taf. 134,4.

palm in de geheven rechterhand - staand op een globe

Serie 497: kleed met apoptygma zijdelings opwaaiend aan de benen - getorste plooien op de
benen - ingesnoerde cilindrische basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 81.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Bibliografie foto: cat. nr. 4146: Lange 1994.

Cat. nr. 4146. Site: Kreuznach. Vindplaats: villa in Nähe der Heidenmauer. Context nr. 592: Onbekend. 
Bewaringstoestand: 
Bonn RLB. Inventarisnummer: 4926. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ingesnoerd 
cilindrisch voetstuk. Kleur: wit. Grijsbruine engobe. Bibliografie: Lange 1994, 245-246 Serie 122 Nr. 1 Taf. 14
(tekening).

Victoria staand met palm, krans en globe

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

529



Serie 498: kleed met apoptygma zijdelings opwaaiend aan de benen - getorste plooien op de
benen - sikkelvormige diadeem - ingesnoerde cilindrische basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 81.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4145: Behrens 1915.

Cat. nr. 4145. Site: Bingen-Bingerbrück. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 345: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 12 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 789. Verzameling: E. Herstatt. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ingesnoerd cilindrisch 
voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Behrens 1915, 102 Abb. 28 links; Lange 1994, 245 Serie 121 Nr. 2.

Victoria staand met vleugels, palm en krans

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

Serie 499: kleed met apoptygma zijdelings opwaaiend aan de benen - lage hoekige diadeem - 
halfbolvormige basis.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4147 (499) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 552).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4147 (499).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4147: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4147. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 552: Lange Funstelle 7/ Schauerte
Fundstelle 9. Bewaringstoestand: de rechtervleugel, de keerzijde van de rechterarm, een deel van het kleed op het 
bovenlichaam en achteraan onder de vleugel ontbreken en werden gerecontstueerd bij restauratie. Hoogte: 18,5 cm. 
Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 27,1267. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 376-377 Fig. 63; Lange 1994, 246 Serie 123 Nr. 1.

Victoria staand met vleugels, tropaeum en krans

tropaeum tegen de linkerarm - vleugels op de rug

Serie 500: kleed met apoptygma zijdelings opwaaiend aan de benen - tropaeum met harnas en 
ovaal schild - lage hoekige diadeem - halfbolvormige basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 312 is 4 % kleiner dan nr. 4142.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4143 (500) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548). Cat. nr. 312 (500)
uit Gors-Opleeuw wordt op basis van de gebruiksperiode van het grafveld Boschveld gedateerd
in de tweede eeuw (context 66).
Inscriptie:  cat. nr. 4144 (500) werd op de keerzijde van het tropaeum in gravure gesigneerd 
met het initiaal S, mogelijk de afkorting van Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Cat. nrs. 4143 en 4144
met signatuur op de keerzijde van het tropaeum.
Petrografie:  Cat. nr. 312 (500) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 312 (500) behoort tot de Keulse chemische groep, maar met een
lagere waarde voor K2O (testresultaat UCL-LGM 312). Het integreert zich duidelijk in groep 
op de diagrammen TiO2/Al2O3 en TiO2/Fe2O3..
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4143 (500); Köln:
petrografische analyse en chemische analyse 312 (500), epigrafie (coroplast) 4144 (500).
Datering uit context: 100-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4142: Lange 1994.

Cat. nr. 4142. Site: Bonn. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 351: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder de
rechteronderarm en de basis. Hoogte: 13,8 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 2670. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lange 1994, 246 Serie 124 Nr.
4.
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Cat. nr. 312. Site: Gors-Opleeuw. Vindplaats: Gors-Opleeuw Boschveld, grafveld. Context nr. 66: Graf 9 (1968). 
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. 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.

Cat. nr. 4144. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Malzbüchel 6-8, Hafenbecken (1924). Context nr. 906: . 
Bewaringstoestand: bovenste helft zonder het hoofd en een deel van de rechterarm. Hoogte: 11 cm. Bewaarplaats: 
Köln RGM. Inventarisnummer: 24,631. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de
keerzijde van het tropaeum, horizontaal en in gravure: FE(ECIT) S. De S is mogelijk te interpreteren als van 
Servandus (zie Lange 1994). Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 246 Serie 124 Nr. 3.

Cat. nr. 4143. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: hoofd en basis ontbreken. Delen van het kleed ter hoogte van de benen en de voeten
werden gerestaureerd. Niet toegankelijk. Hoogte: 16,3 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 2900. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de keerzijde van het tropaeum, een verticaal 
geschreven en gedeeltelijk bewaarde signatuur: FECIT. Kleur: wit. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 120: lezing 
IECITE; BJ 120, 1911, 167 Taf. 9,1 (K. Woelcke); Lange 1994, 246 Serie 124 Nr. 1: lezing FECIT gevolgd door
onleesbare letter.

vrouw met hond

vrouw met hond zittend

hond naar rechts - ronde rugleuning

Serie 368: kleed en mantel - zetel met frontaal gelede zijleuning - halssnoer met lunulavormige
hanger - kapsel met middenscheiding en ontdubbelde lokken vooraan op de schouders en een 
dot in de hals - de rugleuning van de zetel laat de schouders onbedekt.
Externe mechanische verbanden:  stam 62.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3940 (368) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 556). Cat. nr. 3941 (368)
uit Keulen wordt door de inscriptie op de rugleuning gedateerd onder het consulaat van 
Macrinus en Celsus in het jaar 164 n.C.
Inscriptie:  statuette nr. 3941 (368) werd op de rugleuning in gravure gesigneerd door
Servandus en gedateerd onder het consulaat van Macrinus en Celsus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 3940 (368), epigrafie 
(coroplast) 3941 (368).
Datering uit context: 164 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3941: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3941. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Antoniterstrasse (1888). Context nr. 582: Onbekend. 
Bewaringstoestand: de basis, de voeten en delen van de rugleuning zijn gerestaureerd. Hoogte voor en na restauratie is
gelijk. Hoogte: 18,2 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 340 en 23,198. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de
rugleuning in gravure: SERVAN/ DVS/ CCAA/AD [.../...]/ MACRI/N[O ET CELSO CO(N)S(VLIBVS)]. Kleur: wit
tot lichtbruin. Bibliografie: Schauerte 1985, 253 Nr. 570 Taf. 66,1-3: foto met gerestaureerde basis; Van Boekel 1987,
445 Fig. 94: foto met niet gerestaureerde basis; Lange 1994, 258-259 Serie 161 Nr. 5: lezing van de inscriptie.

Cat. nr. 3942. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste 
helft. Hoogte: 8,3 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 15747. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 253 Nr. 572;
Lange 1994, 258-259 Serie 161 Nr. 6, Abb.61.

Cat. nr. 3940. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 556: Lange Fundstelle 12/
Schauerte Fundstelle 21. Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Hoogte: 4,8 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: 52,82. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Binsfeld 1964, 29 (52,82), 32 Taf. 5,1; Lange 1994, 258 Serie 161 nr. 1.
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Serie 369: kleed en mantel - zetel met frontaal gelede zijleuning - kapsel met middenscheiding,
naar boven gekamde haren en een dot op het achterhoofd - de rugleuning van de zetel bedekt de
schouders volledig.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 3943 en 3944 hebben vrijwel dezelfde afmetingen. 
Het hoofd van nr. 3943 is sterker geïnclineerd.
Externe mechanische verbanden:  stam 62.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3943 (369) uit Keulen werd gevonden in een graf dat omwille
van zijn ligging in het atelier am Rudolfplatz vermoedelijk werd aangelegd in de eindfase van 
of na de actieve periode van het atelier (context 551).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geringe profieldikte. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/200-250(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
164-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3944: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3943. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Aachener strasse. Context nr. 551: Strasse nach Melaten. 
Bewaringstoestand: bovenste helft. Hoogte: 7,3 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 4347. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit tot gelig. Bibliografie: Schauerte 1985, 253 Nr.
574, Taf. 67, 1; Lange 1994, 259 Serie 162 Nr. 1.

Cat. nr. 3944. Site: Rhenen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 739: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
boven de linkerhoek van de basis. Het rechterbeen en de voorste helft van de rechterzijleuning ontbreken. Hoogte: 
12,7 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: Rhe 5. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geringe profieldikte. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit tot
grijs. Bibliografie: Schauerte 1985, 253 Nr. 573, Taf. 67,1; Van Boekel 1987, 475-476 Nr. 81; Lange 1994, 259 Serie
162 Nr. 2.

hond naar links - ronde rugleuning

Serie 370: alleen een kleed - zetel met frontaal gelede zijleuning - kapsel met dubbele dot
boven op het hoofd en een vlechtband op het achterhoofd - de bovenste helft van de rugleuning
van de zetel is bedekt met uitgesneden schubben - het kleed is gegord - de rechterhand van de
vrouw wijst licht naar onder, de linkerhand wijst licht naar boven.
Externe mechanische verbanden:  stam 68.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 273 (370) uit Liberchies werd gevonden in de kelder van een 
gebouwencomplex dat door brand vernield werd rond het midden van de derde eeuw of in de
loop van de tweede helft van de derde eeuw (context 112). Uit de bouwgeschiedenis van de
sector kan worden afgeleid dat het gebouw vermoedelijk na het midden van de tweede eeuw 
werd aangelegd, maar de keldervulling bevatte ook oudere objecten.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met schubbenmotief op de rugleuning. Geringe profieldikte. Breed
gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Basis met gegladde onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)160/250-275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
170/190-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 200-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 273.

Cat. nr. 273. Site: Liberchies Les Bons-Villers. Vindplaats: Secteur F. Context nr. 112: gebouwencomplex 139-140:
sleuven 78 en 82,4, : kelder 139 (1978,1981-1982). 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. 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: alleen een kleed - zetel met frontaal gelede zijleuning - kapsel met dubbele dot
boven op het hoofd en een vlechtband op het achterhoofd - de bovenste helft van de rugleuning
van de zetel is bedekt met uitgesneden schubben - het kleed is niet gegord - beide handen 
wijzen licht naar onder.
Externe mechanische verbanden:  stam 68.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 773 (371) uit Liberchies werd gevonden in de kelder van een 
gebouwencomplex dat door brand vernield werd rond het midden van de derde eeuw of in de
loop van de tweede helft van de derde eeuw (context 112). Uit de bouwgeschiedenis van de
sector kan worden afgeleid dat het gebouw vermoedelijk na het midden van de tweede eeuw 
werd aangelegd, maar de keldervulling bevatte ook oudere objecten.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met schubbenmotief op de rugleuning. Geringe profieldikte. Breed
gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Basis met gegladde onderrand en met ingesneden 
binnenhoeken.
Petrografie:  Cat. nr. 773 (371) behoort petrografisch tot pasta 39, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 773 (371).
Datering uit context: (?)160/250-275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
170/190-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 200-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 773.

Cat. nr. 773. Site: Liberchies Les Bons-Villers. Vindplaats: Secteur F. Context nr. 112: gebouwencomplex 139-140:
sleuven 78 en 82,4, : kelder 139 (1978,1981-1982). 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. 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
drie-voudige 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.

vrouw met hond zittend met vrucht

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

Serie 372: kleed en mantel - de mantel loopt schuin over de benen vanaf de linkerknie - 
gekruiste banden op de borst - kapsel met haarrol, vlechten links en rechts in de hals en een dot
achteraan boven de hals - sikkelvormige diadeem - duidelijk afgelijnde banden op de borst en 
rond de buik - dwarse plooien op de bovenarmen.
Externe mechanische verbanden:  stam 56.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3957 (372) uit Bingen werd gevonden in een graf uit de periode
tussen 90/100 en 150 n.C. Cat. nr. 3956 (372) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
graf met een munt van Hadrianus en keramiek uit de periode Hadrianus - Antoninus Pius, 
gedateerd in de periode tussen 117 en 161 n.C. (context 487).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Breed gladgestreken naad. .
Chemische analyse:  Cat. nr. 3956 (372) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep met 
hoog gehalte aan TiO2 (Schneider 1988, 322-323 Tab.2 Nr. 4751: testresultaat FUB -AA 4751
en herkomstinterpretatie: Heddernheim/Nied). De groep onderscheidt zich van de andere stalen
in het TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en vooral TiO2/Fe2O3 diagram. Hij werd in de literatuur 
toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar iconografie en vondstomstandigheden 
verwijzen tevens naar Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Frankfurt of Trier: chemische analyse 3956 (372).
Datering uit context: 117-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3956: Rüger 1980.

Cat. nr. 3957. Site: Bingen. Vindplaats: Grafveld Cronstrasse. Context nr. 344: Graf 55. Bewaringstoestand: voorzijde
van de basis aan de linkerkant beschadigd. Oppervlak met bransporen. Hoogte: 15,3 cm. Bewaarplaats: Bingen HSB. 
Inventarisnummer: 1903. Kleur: wit. Bibliografie: Behrens 1954, 34 (geen foto); Schauerte 1985, 250 Nr. 549 (geen 
afbeelding); Lange 1994, 257 Serie 158 Nr. 4 (geen afbeelding).

Cat. nr. 3956. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Praunheim. Context nr. 487: Graf (1881). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 2748. 
Vondstspecificatie: Strasse nach Praunheim (1881). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met ingesneden zijleuningen. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit.
Beschildering: volgens Rüger 1980 bruine verfresten aan ogen, neus en mond. Bibliografie: Rüger 1980, 68 Nr. 126;
Schneider 1988, 322-323 Tab. 2: Analyse Nr. 4751; Lange 1994, 257 Serie 158 Nr. 3 (datering).
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Cat. nr. 3955. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 15,1 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: A 1198. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met ingesneden zijleuningen. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte
1985, 250 Nr. 555 Taf. 64,4 en 65,1; Lange 1994, 257 Serie 158 Nr. 1.

Cat. nr. 3958. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 15,9 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 253 (9468). Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 250 Nr.
551; Lange 1990 (Salzburg), 151-153 Nr. 152: foto; Lange 1994, 257 Serie 158 Nr. 7.

Serie 373: kleed en mantel - gekruiste banden op de borst - kapsel met haarrol, vlechten links 
en rechts in de hals en een dot achteraan boven de hals - mutsvormig hoofddeksel - de banden 
op de borst zijn verworden tot een naar onder doorlopende V-hals - telkens een lange plooi op 
de bovenarmen en boogvormige plooien rond de onderarmen - geen plooien op de rug.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 260 heeft dezelfde grootte als cat. nr. 3952 maar de
rechterarm en schouder zijn verlaagd. Ook de plooien op de schouders zijn herwerkt. Cat. nr. 
262 is 9 % kleiner dan cat. nr. 3952.
Externe mechanische verbanden:  stam 56.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3953 (373) en 3954 (373) zijn afkomstig van de depotvondst
van Bingen (context 342). Deze context kwam tot stand tussen 140 en 150 n.C. en bevatte 
voornamelijk voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw. Cat. nr. 260 (373) uit
Theux werd gevonden in de oudere sector van het grafveld Sur les Minières in Juslenville 
(context 177).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen.
Petrografie:  Cat. nr. 261 (373) behoort petrografisch tot pasta 38, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 261 (373).
Datering uit context: 100/140-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-160
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 262.

Cat. nr. 3953. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 15,7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 15104. Verzameling: Seyler, Bingen. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Kleur: wit. Zwarte 
beschildering van de randen van de basis en de leuningen en een ruitenpatroon op de voorzijde van de basis. 
Bibliografie: Behrens 1915, 99 Nr. 10c Taf. 6A8; Behrens 1920, 57 Nr. 10c Taf. 21,8; Schauerte 1985, 251 Nr. 561
Taf. 64,6 en 65,3; Lange 1994, 257-258 Serie 159 Nr. 2.

Cat. nr. 3954. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
restauratie aan de rechteronderarm, de bovenhoek van de rechterzijleuning en een deel van de hondenkop. Hoogte: 
15,6 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Inventarisnummer: R 3196. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met ingesneden zijleuningen. Kleur: wit. Donkere 
beschildering van de diadeem, de mond, de randen van basis en zijleuningen, een ruitenpatroon op de voorzijde van de
basis en een vlakvullend stermotief op de zijleuningen. Bibliografie: Behrens 1915, 99 Nr. 10a Taf. 6A8; Behrens
1920, 57 Nr. 10a Taf. 21,8; Schauerte 1985, 251 Nr. 560; Van Boekel 1987, 443 Fig. 92; Lange 1994, 257-258 Serie
159 Nr. 3.

Cat. nr. 3952. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 15,8 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: Lü 654. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Kleur: wit (lichtbruin). Donkere blauwzwarte beschildering van 
diadeem, mond, onderste rand van de basis, randen van de zijleuningen met erbinnen een vlakvullend stermotief. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 251 Nr. 559 Taf. 64,5 en 65,2: Lange 1994, 257-258 Serie 159 Nr. 1.

Cat. nr. 261. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/2). Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 262. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 13; Dheedene 1959, 80 nr. 451.
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Cat. nr. 260. Site: Theux. Vindplaats: Juslenville, grafveld Sur les Minières. Context nr. 177: Perceel B 758,
opgraving1868/1869: oudere sector. 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. 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.

vrouw met hond zittend met aar

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

Serie 375: kleed met V-hals - de plooien op de benen convergeren naar de linkerknie - kapsel
met middenscheiding en lange lokken links en rechts in de hals - sikkelvormige diadeem.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3945 (375) werd gevonden in het Jüngeres Praunheimer 
Gräberfeld, dat vooral na de opgave van het castellum van Nida werd bezocht (context 446). 
Het dateert daarom uit de periode na 110 n.C.
Inscriptie:  statuetten nrs. 3945 (375) en 3946 (375) werden op de rugleuning van de zetel in
gravure gesigneerd door Melausus en Fidelis.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3945 (375) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep uit de
omgeving van Trier met een laag gehalte aan TiO2 en Fe2O3 (testresultaat FUB -AA 4767: 
info. G. Schneider)..
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: epigrafie (coroplast) 3945 (375) en 3946 (375),
chemische analyse 3945 (375).
Datering uit context: 75/110-260 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 180-240 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3945: Rüger 1980.

Cat. nr. 3945. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Jüngeres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 446: 

Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4880. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de rugleuning in gravure MII[LAVS]I/ FO[R]MA/ FIdIILIS/
[F]E[C(IT)]. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 69 Nr. 128; Schaurte 1985, 266 Nr. 627 Taf. 76, 1-3; Van Boekel 
1987, 304 Fig. 42.

Cat. nr. 3946. Site: Mettenheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 646: Onbekend. Bewaringstoestand: de 
linkeronderhoek van de zijleuning, en de voorzijde van de basis met de voeten zijn gerestaureerd. Hoogte: 15,2 cm. 
Bewaarplaats: Worms MSW. Inventarisnummer: 1005. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Inscriptie: op de rugleuning in gravure MIILAVSI/ FORMA/ FIdIILI(S)/ FEC(IT). 
Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 266 Nr. 629 Taf. 76,4-5.

Serie 991: kleed met V-hals - de plooien op de benen convergeren naar de linkerknie - kapsel
met middenscheiding en lange lokken links en rechts in de hals - sikkelvormige diadeem - de
bovenzijde van de rugleuning loopt schuin af naar de buitenkanten.
Gedateerde contexten:  de serie is zowel door een grafvondst als een nedezettingsvondst goed
gedateerd. Cat. nr. 4101 uit Xanten werd gevonden in een graf met een tufstenen kist uit de
periode tussen 180/190 en 260/270 n.C. Cat. nr. 4099 uit Berghem werd gedateerd door de
nederzetting Lallenberg tussen 180/190 en 270 n.C.
Inscriptie:  cat. nr. 4100 (991) werd gesigneerd door Fidelis.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Brede naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: epigrafie (coroplast) 4100 (991).
Datering uit context: 180/190-260/270 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
180/190-240/270 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 180/190-240/260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4101: Diedenhofen 1982.

Cat. nr. 4099. Site: Berghem. Vindplaats: Nederzetting Lallenberg. Context nr. 333: Opgraving ROB (1955). 
Bewaringstoestand: Hoofd, schouders en een deel van de rugleuning. Hoogte: 7,1 cm. Bewaarplaats: 
‘s-Hertogenbosch NM. Vondstspecificatie: Losse vondst. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Brede naad. Inscriptie: op de rugleuning van de zetel: FIdELIS/ FIICIT. Kleur: grijsbruin tot geel. Bibliografie: Van 
Boekel 1987, 481-482 nr. 84.

Cat. nr. 4100. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Burgfeld 7. Context nr. 454: Ausgrabungen auf dem 
Christlichen Friedhof (1891/1892). Bewaringstoestand: Bewaard zijn het hoofd, de linkerbovenarm en de 
linkerbovenhoek van de rugleuning. De figuur werd volledig opgebouwd in restauratie. Hoogte: 8,3 cm. 
Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 17998. Inscriptie: op de rugleuning van de zetel: 
FId[ELIS]/FI[ICIT]. Bibliografie: Rüger 1980, 71 Nr. 140; Schauerte 1985, 270 Nr. 646 Taf. 78,3-5.
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Cat. nr. 4101. Site: Xanten. Vindplaats: Bouten de Marssporten an gen blatenkamp. Context nr. 861: Graf in tufstenen
kist. Bewaringstoestand: zittende met hond. Volledig. Alleen een tekening bleef bewaard. Inscriptie: Op de keerzijde 
in gravure: FIdELIS/FIICIT, eronder drie driehoeken naast elkaar gevormd door puntenrijen en drie verticale streepjes
eronder. Bibliografie: Diedenhofen 1982, 228 Abb. 21; Schauerte 1985, 270 Nr. 648: verdere bibliografie; Van Boekel
1987, 306 nt.519: datering; Van Boekel 1990 (Fidelis en Servandus), 74: datering.

hond naar rechts - aar in de rechterhand

Serie 987: diadeem met stralenkrans.
Productieregio:  Oost-Gallië (iconografie).
Bibliografie foto: cat. nr. 274: Namur 1850.

Cat. nr. 274. Site: Gérouville. Vindplaats: Gérouville Géromont. Context nr. 249: Opgraving Jeantin 1850. 
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: 
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.

vrouw met hond zittend met vruchtenschaal

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

Serie 381: kleed en mantel - de mantel valt schuin over de benen vanaf de linkerknie - 
verhoogd kapsel zonder middenscheiding en dot in de hals.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3961 (381) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen.
Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3961.

Cat. nr. 3961. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig terug samengesteld. Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 
7410. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Kleur: wit. 
Bibliografie: Gose 1972, 203-204 Abb. 389,8; Schauerte 1985, 286 Nr. 736 Taf. 87,4-6; Van Boekel 1987, 442 Fig.
91; Lange 1994, 257 Serie 157 Nr. 1.

vrouw met hond zittend met aar en vrucht

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

Serie 382: kleed en mantel - de mantel valt vanaf de linkerschouder en de linkerknie omlaag - 
afgeronde rugleuning die de schouders niet bedekt - rond hoofd - kapsel met dot, hoog op het 
achterhoofd.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3963: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3963. Site: Leudersdorf. Vindplaats: Romeinse villa. Context nr. 605: Gebäude in der Niederung. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,7 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: PM 941. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met ingesneden
zijleuningen. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 260 Nr. 603 Taf. 71,4-6; Van 
Boekel 1987, 444 Fig. 93.
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Serie 383: kleed en mantel - een dubbele rij verticaal golvende mantelplooien tussen de benen -
zetel met afgeronde rugleuning die de schouders en een deel van de rug niet bedekt.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3964: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3964. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 16,3 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 23,192. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit tot roodachtig. Bibliografie: Schauerte 1985, 254 Nr. 575.

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

Serie 384: kleed met op de benen plooien die convergeren naar de linkerknie en een horizontale
zoom met daaronder een rij franjes van het onderkleed - de afgeronde rugleuning bedekt de 
schouders - kapsel met middenscheiding en lange haren links en rechts in de hals, een dot
achteraan in de hals - sikkelvormige diadeem - gegraveerd rechthoekig veld vooraan op de
sokkel (motief 52) - gegraveerd boogvormig veld op de rugleuning (motief 54): nr. 3965 met 
opvulling van kleine sterren.
Inscriptie:  cat. nr. 3965 (384) werd op de rugleuning in gravure gesigneerd door Fidelis.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: epigrafie (coroplast) 3965 (384).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 180/190-240 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3965: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3966. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
16,4 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: 400. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985,
272 Nr. 658 Taf. 79, 2-3.

Cat. nr. 3965. Site: Titelberg. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 785: Onbekend. Bewaringstoestand: een deel van de
keerzijde van de basis ontbreekt. Hoogte: 17,8 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: 1965-12. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Inscriptie: in gravure op de bovenzijde van de rugleuning binnen een boogvormig veld dat de omtrek van de
rugleuning volgt: FIdELIS/ FECIT. Daaronder vier sterren in een rechthoekig veld. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte
1985, 272 Nr. 656 Taf. 79,4-6.

Serie 385: kleed met op het rechterbeen schuin afdalende plooien, op het linkerbeen plooien die
convergeren naar de linkerknie en een schuin golvende zoom met onder het linkerbeen enkele
franjes van het onderkleed - korte schoudermantel ? - de afgeronde rugleuning bedekt de
schouders - kapsel met middenscheiding en lange haren links en rechts in de hals, een dot
achteraan in de hals - sikkelvormige diadeem.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/170-300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3968: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3968. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: een rond gat in
de bovenste helft van de rugleuning. Hoogte: 13,1 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 275 nr. 675 Taf. 80,4-6.
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Serie 386: hoge schouders die reeds aanzetten ter hoogte van de neus - kleed met op het 
rechterbeen schuin afdalende plooien, op het linkerbeen plooien die convergeren naar de 
linkerknie - geen detail van plooien op de borst - de afgeronde rugleuning bedekt de schouders -
kapsel met middenscheiding en lange haren links en rechts in de hals, een dot achteraan in de 
hals - sikkelvormige diadeem.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 267 (386) behoort petrografisch tot pasta 36, toegewezen aan het atelier
van Melausus en Fidelis in Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 267 (386).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/170-300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 267.

Cat. nr. 267. Site: Fauvillers of onbekend. Vindplaats: vondst voor 1899. Context nr. 57: Onbekend. 
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. 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 387: kleed met plooien op de benen die parallel omhooglopen naar het linkerbeen en een
schuin golvende zoom met daaronder een rij franjes van het onderkleed - voorbij de armen
uitstekende rugleuning met op de randen aanduiding van vlechtwerk door horizontale groefjes -
kapsel met middenscheiding en lange haren links en rechts in de hals, een dot achteraan in de 
hals - sikkelvormige diadeem.
Inscriptie:  cat. nr. 3967 (387) werd op de rugleuning in gravure gesigneerd door Fidelis.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: epigrafie (coroplast): 3967 (387) .
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 180/190-240 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3967: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3967. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Severinstrasse/Bonner Strasse. Context nr. 568: 
Severinstrasse (1897). Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 14,4 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 
3576. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.  Breed 
gladgestreken naad. Inscriptie: op de rugleuning verticaal geschreven in het midden: FIDELIS F(ECIT). Kleur: wit. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 274 Nr. 666 Taf. 80, 1-3; CIL XIII, 10015, 103l.

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

Serie 388: een hoge boogvormige plooi onder elke borst - ronde halsuitsnijding - hond met 
lange omhoog krullende staart - kleed met op de benen vier brede, parallel golvende plooien,
één onderbroken plooi tussen de derde en de vierde plooi en een schuin golvende zoom met
daaronder een rij franjes van het onderkleed - breed ovaal hoofd - zeer lage diadeem.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3972 is 1 % kleiner dan nr. 3971.
Externe mechanische verbanden:  stam 57.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3969 (388), 3970 (388) en 3971 (388) uit Bad Bertrich worden
gedateerd naar de actieve periode van het atelier am Heinzenberge in de tweede en derde eeuw
(context 323).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Bad Bertrich am Heinzenberge: maldelen 3969 (388), 
3970 (388) en 3971 (388).
Datering uit context: 100-300 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3972: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3969. Site: Bad Bertrich. Vindplaats: Töpferei am Heinzenberge. Context nr. 323: onbekend. 
Bewaringstoestand: afgietsel van het maldeel van de voorzijde met de bovenste helft van de figuur, het rechterbeen en
de rechterkant van de basis. De bewaarplaats van het origineel is niet gekend. Hoogte van de afdruk: 15 cm. 
Bewaarplaats: Mainz RGZ. Inventarisnummer: 28636 a/b. Verzameling: Klerings, Bad Bertrich. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: rood. Bibliografie: Schauerte 1985, 275 Nr. 676 Taf. 81,1-2.

Cat. nr. 3970. Site: Bad Bertrich. Vindplaats: Töpferei am Heinzenberge. Context nr. 323: onbekend. 
Bewaringstoestand: afgietsel van het maldeel van de keerzijde met de rechterhelft van de figuur, afgebroken van de 
linkerschouder tot de rechteronderhoek. De bewaarplaats van het origineel is niet gekend. Hoogte: 15,5 cm. 
Bewaarplaats: Mainz RGZ. Inventarisnummer: 28635a. Verzameling: Klerings, Bad Bertrich. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: rood. Bibliografie: Schauerte 1985, 275 Nr. 677 Taf. 81,3.
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Cat. nr. 3971. Site: Bad Bertrich. Vindplaats: Töpferei am Heinzenberge. Context nr. 323: onbekend. 
Bewaringstoestand: afgietsel van het volledig maldeel van de voorzijde. De bewaarplaats van het origineel is niet 
gekend. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Mainz RGZ. Inventarisnummer: 28637a/b. Verzameling: Klerings, Bad
Bertrich. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: rood. Bibliografie: Schauerte 
1985, 276 Nr. 678 Taf. 81,4-5.

Cat. nr. 3972. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Grijs
verbrand oppervlak. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 30844. Verzameling: F.
Fremersdorf. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: grijs. Bibliografie: Schauerte 1985,
276 Nr. 680 Taf. 81,6.

Serie 389: een hoge boogvormige plooi onder elke borst - ronde halsuitsnijding - hond met 
lange omhoog krullende staart - kleed met op de benen vier brede parallel golvende plooien,
één onderbroken plooi tussen de derde en de vierde plooi en een schuin golvende zoom met
daaronder een rij franjes van het onderkleed - ronde halsuitsnijding - kapsel met 
middenscheiding, lange haren links en rechts in de hals en een dot achteraan in de hals - 
sikkelvormige diadeem met aan de voorzijde drie ronde knoppen in reliëf.
Externe mechanische verbanden:  stam 57.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3973 (389) uit Echternach werd door de gebruikstijd van de
Romeinse villa Flur Schwarzuecht gedateerd in de periode tussen 60 en 410 n.C. (context 411).
Productietechniek:   Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 60-410 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-300 n.C. 
Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-240/260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3973: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3973. Site: Echternach. Vindplaats: Flur Schwarzuecht, Romeinse villa. Context nr. 411: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig samengesteld. Hoogte: 16,8 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. 
Inventarisnummer: 75-74/155. Productietechniek:  Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vage afdruk. Breed 
gladgestreken naad. Kleur: wit. Beschildering of engobe (?): sporen van roodbruine kleur aan het lichaam en de zetel. 
Bibliografie: Metzler et al. 1981, 257 Abb.195; Schauerte 1985, 276 Nr. 687 Taf. 82, 1-3.

Serie 390: een hoge boogvormige plooi onder elke borst - ronde halsuitsnijding - hond met 
lange omhoog krullende staart - kleed met op de benen vijf convergerende plooien naar de
linkerknie, neervallende plooien op het linkerbeen en een schuin golvende zoom met daaronder
een rij franjes van het onderkleed - ronde halsuitsnijding - een boogvormige plooi onder elke 
borst - kapsel met middenscheiding, lange haren links en rechts in de hals en een dot achteraan
in de hals - sikkelvormige diadeem met aan de voorzijde drie ronde knoppen in reliëf.
Externe mechanische verbanden:  stam 57.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3974 (390) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 3974 (390).
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-300 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3974: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3974. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15,2 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99, 780a. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: rood. Oppervlak wit. Witte engobe. Bibliografie: Hettner 1901, 62 Nr. 66a Taf. 9,2; Schauerte 1985, 277
Nr. 693 Taf. 82,4-5.

Serie 398: kleed met boogvormige plooien rond de borsten - op het rechterbeen plooien die 
convergeren naar de linkerknie en neervallende plooien op het linkerbeen - hond met naar 
onder geplooide staart - gegord kleed met ronde halsopening en één V-vormige plooi tussen de
borsten - hoge sikkelvormige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 58.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3978 (398) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Productietechniek:   Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-260 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3978: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3978. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig terug samengesteld. Hoogte: 17,4 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,
785. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: witgrijs. Bibliografie: Hettner 1901, 63 Nr. 74
Taf. 9,7; Schauerte 1985, 284 Nr. 729 Taf. 85,3.
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Serie 391: kleed met boogvormige plooien rond de borsten - op het rechterbeen plooien die 
convergeren naar de linkerknie en neervallende plooien op het linkerbeen - franjes van het 
onderkleed boven de linkervoet - hond met naar onder geplooide staart - ongegord kleed - 
ronde halsuitsnijding met daaronder U-vormige plooien tussen de borsten - kapsel met
middenscheiding, lange haren links en rechts in de hals en een dot achteraan in de hals - 
sikkelvormige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 58.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3977 (391) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-260 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3977: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3977. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig. Sporen van verbranding. Hoogte: 17,3 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 
99, 787. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed
gladgestreken naad. Kleur: wit. Plaatselijk rood oppervlak. Brandsporen ?. Bibliografie: Hettner 1901, 63 Nr. 76 Taf.
9,9; Schauerte 1985, 284 Nr. 727 Taf. 86,1-3.

Serie 396: kleed met op de borst V-vormige plooien - op het rechterbeen plooien die 
convergeren naar de linkerknie en neervallende plooien op het linkerbeen - hond met kort 
staartje - op de schoot vier soepel doorbuigende plooien, op de benen afwisselend doorlopende
en onderbroken plooien die convergeren naar de linkerknie - geen franjes van een onderkleed -
van het hondje zijn twee achterpootjes zichtbaar - gegord kleed - gebroken V-vormige plooien 
in de hals - kapsel met middenscheiding, lange lokken links en rechts in de hals, en een dot 
achteraan in de hals - lage sikkelvormige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 58.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3985 (396) uit Zugmantel-Kastell wordt gedateerd naar de
bezettingsperiode van de site tussen 90 en 260 n.C. (context 867).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3984: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3984. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 76a Zwischen Klärbecken und Altbachtalbrücke. Context nr. 
891: . Bewaringstoestand: een fragment van de onderzijde van de basis ontbreekt aan de keerzijde. Hoogte: 16 cm. 
Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 12 566. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 278 Nr. 696 
Taf. 83,1-3.

Cat. nr. 3985. Site: Zugmantel-Kastell. Vindplaats: onbekend. Context nr. 867: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd
en linkerschouder. Hoogte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Bad Homburg SM. Inventarisnummer: Z 1009. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Kleur: wit. Bibliografie: ORL B 8 (Zugmantel), 176 Nr. 5 Taf. 
20,27; Schauerte 1985, 278 Nr. 697 (geen foto).
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Serie 393: kleed met op de borst V-vormige plooien - op het rechterbeen plooien die 
convergeren naar de linkerknie en neervallende plooien op het linkerbeen - hond met kort 
staartje - op de schoot vier soepel doorbuigende plooien, op de benen afwisselend doorlopende
en onderbroken plooien die convergeren naar de linkerknie - geen franjes van een onderkleed -
van het hondje zijn twee achterpootjes zichtbaar - ongegord kleed - vier V-vormige plooien van
de hals tot tussen de borsten - kapsel met middenscheiding, lange lokken links en rechts in de
hals met een verdikking aan de uiteinden en een dot achteraan in de hals - lage sikkelvormige
diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 59.
Iconografische verbanden:  ogen met omranding in reliëf en gegraveerde pupil. Vlechten met
verdikking onderaan zoals serie 392.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omranden ogen met
centrale pupil. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 270 (393) behoort petrografisch tot pasta 36, toegewezen aan het atelier
van Melausus en Fidelis in Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 270 (393).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-250 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 150/180-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 270.

Cat. nr. 270. Site: Fauvillers of onbekend. Vindplaats: vondst voor 1899. Context nr. 57: Onbekend. 
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. 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”.

Serie 395: kleed met op de borst V-vormige plooien - op het rechterbeen plooien die 
convergeren naar de linkerknie en neervallende plooien op het linkerbeen - hond met kort 
staartje - op de schoot vier soepel doorbuigende plooien, op de benen afwisselend doorlopende
en onderbroken plooien die convergeren naar de linkerknie - geen franjes van een onderkleed -
van het hondje zijn twee achterpootjes zichtbaar - gegord kleed - ronde halsopening en één 
V-vormige plooi eronder - kapsel met middenscheiding, lange lokken links en rechts in de hals,
en een dot achteraan in de hals - lage sikkelvormige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 59.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3975 (395) en 5039 (395) uit Dhronecken Hochwald werden
gevonden in een laag die tot stand kwam na de gedeeltelijke of gehele vernieling van het 
heiligdom in de periode tussen 364 en 378 n.C. (context 398).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-250 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 5039.

Cat. nr. 3975. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: basis gerestaureerd. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99, 800a. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: 
Hettner 1901, 63 Nr. 80; Schauerte 1985, 279-280 Nr. 700 Taf. 82,6.

Cat. nr. 5039. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: de onderste helft van de keerzijde ontbreekt en werd tijdens de restauratie aangevuld met gips. 
Hoogte: 17,1 cm. Inventarisnummer: 99,800 b. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. 
Bibliografie: Hettner 1901, 63 Nr. 80; Schauerte 1985, 280 Nr. 701.
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Serie 397: kleed met op de borst V-vormige plooien - op het rechterbeen plooien die 
convergeren naar de linkerknie en neervallende plooien op het linkerbeen - hond met kort 
staartje - op de schoot vier soepel doorbuigende plooien, op de benen afwisselend doorlopende
en onderbroken plooien die convergeren naar de linkerknie - geen franjes van een onderkleed -
van het hondje zijn twee achterpootjes zichtbaar - gegord kleed - ronde halsopening met
daaronder één V-vormige plooi - zwaar uitgesneden plooien op de benen - de zijleuningen zijn
aan de voorzijde gegraveerd - kapsel met middenscheiding, lange lokken links en rechts in de 
hals, en een dot achteraan in de hals - lage sikkelvormige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 59.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 271 (397) uit Bovigny werd gevonden op een grafveld dat in
gebruik was in de tweede helft van de tweede en de eerste helft van de derde eeuw (context 26).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. 
Gegladde zij- en rugleuning. Post cocturam werd op de keerzijde van nr. 271 een "X" 
gegraveerd met erboven een gebogen horizontale groef.
Petrografie:  Cat. nr. 271 (397) behoort petrografisch tot pasta 36, toegewezen aan het atelier
van Melausus en Fidelis in Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 271 (397).
Datering uit context: 150-250 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 271.

Cat. nr. 271. Site: Bovigny Haie de Jardin. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 26: Graf 4. 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. 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.

Serie 392: kleed met op de borst V-vormige plooien - op het rechterbeen plooien die 
convergeren naar de linkerknie en neervallende plooien op het linkerbeen - hond met kort 
staartje - op de schoot vier soepel doorbuigende plooien, op de benen afwisselend doorlopende
en onderbroken plooien die convergeren naar de linkerknie - geen franjes van een onderkleed -
van het hondje zijn twee achterpootjes zichtbaar - ongegord kleed - drie ronde plooien in de
hals en vier V-vormige plooien tussen de borsten - kapsel met middenscheiding, lange lokken
links en rechts in de hals met een verdikking aan de uiteinden - sikkelvormige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 59.
Iconografische verbanden:  hoofd met ogen met omranding in reliëf en gegraveerde pupil en
vlechten met verdikking onderaan zoals serie 393. De kleedplooien op de borst en de benen zijn
een verstrakte versie van serie 391 (stam 58).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen met 
centrale pupil. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 3987 (392).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-250 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 150/180-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3986: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3987. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 962: aankoop Trier RL 1911. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 1911,3. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Vage afdruk. Kleur: rood. Oppervlak wit. Witte engobe. Bibliografie: Dheedene 1959, 46 nr. 
251; Dheedene 1961, 214 fig. 9; Schauerte 1985, 285 Nr. 732 (geen foto).

Cat. nr. 3986. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: de keerzijde 
van de basis ontbreekt. Hoogte: 16,2 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 284 Nr. 730 Taf. 86,4-6.
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Serie 399: gegord kleed met ronde halsopening en V-vormige plooien op de borst - hond met
achterpoot onder de voorpoot - kapsel met middenscheiding, links en rechts lange lokken in de
hals en een dot achteraan in de hals - sikkelvormige diadeem - kleed met convergerende 
plooien naar de linkerknie - geen franjes van het onderkleed zichtbaar - gegraveerd rechthoekig
veld vooraan op de sokkel (motief 52) - op de rugleuning een gegraveerd rechthoekig veld met
vlakvullende kruisvormige lijnen (motieven 54 en 55).
Externe mechanische verbanden:  stam 60.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3982 (399) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een afvallaag
die tot stand kwam in de regeringsperiode van Gratianus tussen 367 en 383 n.C. (context 887).
Het is de vernielingslaag van Bau 16 of de Avetakapel, gedateerd tussen 98/117 en 383 n.C.
Cat. nrs. 3983 (399) en 4931 (399) uit Dhronecken Hochwald werden gevonden in een laag die
tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378 n.C.
(context 398).
Inscriptie:  cat. nrs. 3982 (399), 3983 (399) en 4931 (399) werden op de rugleuning in gravure
gesigneerd door Melausus en Fidelis.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4931 (399) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep uit de
omgeving van Trier met een laag gehalte aan TiO2 en Fe2O3 (testresultaat FUB -AA 1911: 
info. G. Schneider)..
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: epigrafie (coroplast) 3982 (399), 3983 (399), 4931
(399), chemische analyse 4931 (399)
.
Datering uit context: 98/367-383 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-240 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3982: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3983. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: hoofd, linkerschouder en bovenrand van de rugleuning. Hoogte: 6,7 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: 99, 938. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de rugleuning in
gravure MEL. De letters staan bovenaan in een rechthoekig veld met een vlakvullend gegraveerd andreaskruis. Het 
gedeelte onder het rechthoekig veld is verdwenen, maar is vermoedelijk aan te vullen met FIDELIS/ F, zoals bij cat. 
nr. 3982. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 79 Nr. 268b Taf. 3,3; Schauerte 1985, 267-268 Nr. 639 Taf. 78,1: 
signatuur fout genoteerd; CIL XIII, 10015, 106b.

Cat. nr. 4931. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: langwerpig fragment uit het midden van de rugleuning. De rand wordt nergens bereikt. Hoogte: 
8,1 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99, 957. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Inscriptie: op de rugleuning in gravure [FI]DEL[IS]/ F. De lijn Fidelis staat tussen twee horizontale lijnen.
Naar analogie met cat. nr. 3982 is de bovenste lijn de basis van het rechthoekig veld erboven, waarbinnen de letters 
MEL stonden. Kleur: wit. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 103i; Hettner 1901, 79 Nr. 264 Taf. 3, 264: tekening van de 
inscriptie; Schauerte 1985, 268 Nr. 640.

Cat. nr. 3982. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 16 (Avetakapel). Context nr. 887: Afvallaag. 
Bewaringstoestand: vrijwel volledig. Gerestaureerd. Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 
ST 10 059. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed 
gladgestreken naad. De sokkel is voor het bakken zeer kort afgesneden. Inscriptie: op de rugleuning in gravure MEL/
F[I]DELIS/ F(ECIT). De letters MEL staan bovenaan in een rechthoekig veld met een vlakvullend andreaskruis. De 
rest van de tekst staat onder het rechthoekig veld. De naam Fidelis is begrensd door de basislijn van het rechthoekig 
veld erboven en een tweede gegraveerde horizontale lijn eronder. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972, 3 Abb.38,2; 
Schauerte 1985, 267, Nr. 638 Taf. 77,1-3; Van Boekel 1987, 306 fig. 43.
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Serie 403: gegord kleed met ronde halsopening en V-vormige plooien op de borst - hond met
achterpoot onder de voorpoot - kapsel met middenscheiding, links en rechts lange lokken in de
hals en een dot achteraan in de hals - sikkelvormige diadeem - kleed met parallel doorbuigende
plooien - onder de zoom een horizontaal golvende rij franjes van het onderkleed - gegraveerd 
rechthoekig veld vooraan op de sokkel (motief 52) - op de rugleuning een tweedelig 
rechthoekig veld met bovenaan een inscriptie en onderaan spiraallijnen en kleine sterren 
(motief 54).
Externe mechanische verbanden:  stam 60.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 772 (403) uit Saint-Pierre Sberchamps werd gevonden in een
kuil waarvan het graven door een munt van Hadrianus met sterke gebruikssleet gedateerd wordt
na het midden van de tweede eeuw.
Inscriptie:  cat. nr. 772 (403) werd op de rugleuning in gravure gesigneerd door Melausus en
Fidelis.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Basis met ingesneden binnenhoeken. De inscriptie maakte
deel uit van de mal. Dit kan worden afgeleid uit de kleine knobbeltjes die de gipsmal naliet in
de groeven van de letters (niet zoals vermeld in De Beenhouwer, 1990, 13). De letter M van de
inscriptie werd gecorrigeerd.
Petrografie:  Cat. nr. 772 (403) behoort petrografisch tot pasta 36, toegewezen aan het atelier
van Melausus en Fidelis in Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse en epigrafie (coroplast) 772
(403).
Datering uit context: 140/150-(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-240 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 772.

Cat. nr. 772. Site: Saint-Pierre Sberchamps. Vindplaats: Protohistorische grafheuvel Au Fersay. Context nr. 167: Kuil
op de top van het heuvellichaam (1989). 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. 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”.

Serie 400: gegord kleed met trechtervormige plooien op de borst - kleed met op de benen
convergerende plooien naar de linkerknie - geen franjes van het onderkleed zichtbaar - kapsel
met middenscheiding, twee lange lokken, links en rechts in de hals met verdikte uiteinden, en 
een dot in de hals - sikkelvormige diadeem - kleed met V-vormige halsopening - rugleuning 
met bovenaan een rechthoekig veld met schubben en eronder een omgekeerd boogvormig veld
(motieven 51 en 54) - de haren boven het voorhoofd zijn horizontaal gekamd.
Externe mechanische verbanden:  stam 60.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3979 (400) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Inscriptie:  cat. nr. 3979 (400) werd op de rugzijde voorzien van een reliëfletter R.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20 /364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 190-240 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3979: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3979. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16,2 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99, 789. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Breed gladgestreken naad. 
Inscriptie: horizontaal gekantelde en gespiegelde reliëfletter R in een omgekeerd boogvormig veld, ter hoogte van het
midden van de rugleuning. Erboven een rechthoekig omlijnd veld met gesculpteerde schubben. Kleur: witgrijs. Sporen
van gele beschildering in de haren. Bibliografie: Hettner 1901, 63 Nr. 78 Taf. 9,11; Schauerte 1985, 279 Nr. 698 Taf.
83,4-6.
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Serie 401: gegord kleed met trechtervormige plooien op de borst - kleed met op de benen naar
de linkerknie convergerende plooien - geen franjes van het onderkleed zichtbaar - kapsel met
middenscheiding, twee lange lokken, links en rechts in de hals met verdikte uiteinden, en een 
dot in de hals - sikkelvormige diadeem - kleed met ronde halsopening - gladde rugleuning - de
haren boven het voorhoofd zijn schuin omhoog gekamd.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3981 is 3 % kleiner dan nr. 771.
Externe mechanische verbanden:  stam 60.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 771 (401) uit Braives werd gevonden in een kelder waarvan de
bezettingsfase door munten en aardewerk gedateerd wordt van het einde van de tweede tot het 
begin van de derde eeuw (context 29).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ogen met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 180 - 220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-240 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3981: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3981. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: op de rugleuning 
en aan de linkervoet, kleine ontbrekende fragmenten. Hoogte: 15,4 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. 
Inventarisnummer: 470. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.
Ogen met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. Kleur: witbakkende pasta. Bibliografie: Schauerte 1985, 283 Nr. 
724.

Cat. nr. 771. Site: Braives Sarrasins. Vindplaats: Secteur I (Zone III). Context nr. 29: sleuf 80.7, kelder 4, lagen p en q
(Perceel 12 b). 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. 
Kleur: witbakkende pasta. Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Brulet 1985, 47 nr. 13, 49 fig. 16.

Serie 402: gegord kleed met trechtervormige plooien op de borst - kleed met op de benen
parallel golvende plooien - franjes van het onderkleed boven de linkervoet - kapsel met
middenscheiding, twee lange lokken, links en rechts in de hals met verdikte uiteinden, en een 
dot in de hals - sikkelvormige diadeem - kleed met ronde halsopening en daaronder één 
V-vormige plooi.
Externe mechanische verbanden:  stam 60.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3980 (402) uit Gusenburg werd gevonden in een heiligdom dat
door het aardewerk gedateerd kan worden van het einde van de eerste eeuw tot laat in de derde
eeuw (context 507).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 3980 (402).
Datering uit context: ?)/90-275/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-240
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3980: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3980. Site: Gusenburg. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 507: in en bij gebouw B en omgangstempel A. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15,7 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 18634. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: rood. Oppervlak met
witte engobe. Bibliografie: Hettner 1901, 90 Nr. 21 Taf. 13,63; Schauerte 1985, 282 Nr. 722 Taf. 84,4-6.

vrouw met hond zittend met aar en patera

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

Serie 404: amandelvormige plooien rond de borsten - ongegord kleed met soepel doorhangende
plooien tussen de benen - hond met de poten onder het lichaam geplooid - de ronde rugleuning 
laat de schouders vrij.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3988 (404) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een kuil
waarvan de vulling door het aardewerk gedateerd wordt in de periode tussen 166 en 200 n.C.
(context 886).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Petrografie:  Cat. nr. 445 (404) behoort petrografisch tot pasta 32, toegewezen aan het gebied 
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 445 (404).
Datering uit context: 166-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3988: Schauerte 1985.

Cat. nr. 445. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Zwart gespikkeld 
oppervlak. Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 96 nr. 510.
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Cat. nr. 3988. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bronzemerkurgrube: Grube IV (naast NO-wand van Bau 11). 
Context nr. 886: Schnitt i-k, Schicht 4e. Bewaringstoestand: de onderkant van de voorzijde vanaf het midden van de 
onderbenen is beschadigd. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 12 126a. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Gegladde zijleuningen. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972, 44 Abb.137, 13; Schauerte 1985, 260 Nr. 606 Taf. 
72,1-3.

Serie 405: V-vormige plooien op de borst en divergerende plooien vanuit de borsten naar
omlaag - zittende hond met gestrekte voorpoten  - gegord kleed met soepel doorhangende 
plooien tussen de benen - de ronde rugleuning laat de schouders en een deel van de rug vrij - op
de rugleuning bovenaan een openwaaierend V-vormig motief en daaronder een spakenwiel met
tien spaken (motieven 64 en 65).
Externe mechanische verbanden:  stam 67.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3989 (405) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Inscriptie:  cat. nr. 3998 (405) draagt op de rugleuning een icoon in de vorm van een 
spakenwiel met tien spaken.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: epigrafie (icoon) 3998 (405).
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 200-275 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3989: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3989. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Hoogte: 14,6 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,816. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Inscriptie: spakenwiel met tien spaken in gravure op de rugleuning van de zetel. Kleur: wit. Bibliografie: 
Hettner 1901, 64 Nr. 90 Taf. 9,16; Schauerte 1985, 256 Nr. 580 Taf. 68,1-3.

Serie 914: V-vormige plooien op de borst en divergerende plooien vanuit de borsten naar
omlaag - zittende hond met gestrekte voorpoten  - gegord kleed met soepel doorhangende 
plooien tussen de benen - de ronde rugleuning laat de schouders en een deel van de rug vrij.
Externe mechanische verbanden:  stam 67.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 200-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3994: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3994. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
16,3 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: 463. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 258-259 Nr. 598 Taf. 71,1-3.

Cat. nr. 444. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: wit. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 97
nr. 516.
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Serie 406: tongvormige plooien vanaf de schouders - zittende hond met gestrekte voorpoten  -
gegord kleed met op de benen naar de rechterknie convergerende plooien en een verticaal 
afhangende lus op het rechterbeen - de ronde rugleuning laat de schouders en een deel van de 
rug vrij - op de rugleuning een spakenwiel met vier spaken - kapsel met vooraan twee vlechten
tot op de borst, een lage haarrol rond het hoofd en een dot in de hals - kleine sikkelvormige
diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 67.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3991 (406) uit Zugmantel-Kastell wordt gedateerd naar de
bezettingsperiode van de site tussen 90 en 260 n.C. (context 867).
Inscriptie:  op de rugleuning van cat. nrs. 3990 (406) en 3991 (406) werd een spakenwiel
gegraveerd met vier spaken.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: epigrafie (icoon) 3990 (406) en 3991 (406).
Datering uit context: 90-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 200-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3990: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3990. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder 
de basis. Hoogte: 13,4 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: 460. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Inscriptie: spakenwiel met vier spaken in gravure
op de rugleuning van de zetel. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Schauerte 1985, 256 Nr. 583 Taf. 
67, 2-3.

Cat. nr. 3991. Site: Zugmantel-Kastell. Vindplaats: onbekend. Context nr. 867: Onbekend. Bewaringstoestand: de 
basis is voor het grootste deel gerestaureerd. Bewaarde hoogte 14,9 en gerestaureerd tot 15,8 cm. Hoogte: 14,9 cm. 
Bewaarplaats: Bad Homburg SM. Inventarisnummer: Z 1003. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Inscriptie: spakenwiel met vier spaken in gravure op de rugleuning van de zetel. Kleur: wit. Zwakke sporen
van roodbruine beschildering (zie ORL B). Bibliografie: ORL B Nr. 8 (Zugmantel), 176 Nr. 11 Taf. 20,32 (foto voor
de restauratie); Schauerte 1985, 256 Nr. 584 Taf. 68,4 (foto na de restauratie).

Serie 407: alleen V-vormige plooien op de borst - ongegord kleed met op de benen
convergerende plooien naar de rechterknie en een verticaal afhangende lus op het rechterbeen -
de ronde rugleuning laat de schouders vrij - dwarse plooien op de bovenarmen - op de bovenste
helft van de rugleuning een gegraveerd boogvormig veld met bovenaan een een V-vormig
motief (motieven 54 en 64) - zittende hond met gestrekte voorpoten - Gladde zetel met op de
rugleuning bovenaan een gegraveerd V-vormig motief in een boogvormig veld.
Externe mechanische verbanden:  stam 67.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3992 (407) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een
afbraaklaag van de Schiefferkapelle die gebruikt werd tussen 200 en 275 n.C. (context 880). De
laag kwam tot stand in het begin van de vierde eeuw.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 200/275-310 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 200-275
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3992: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3992. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 5a (Schiefferkapelle). Context nr. 880: Schnitt a-b, Schicht 9. 
Bewaringstoestand: 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: 
Gose 1972, 26 Abb.137,14; Schauerte 1985, 257 Nr. 586 Taf. 68,5.

Serie 408: alleen V-vormige plooien op de borst - gegord kleed met op de benen convergerende
plooien naar de rechterknie en verticaal afhangende plooien op het rechterbeen - verticale 
plooien op de bovenarmen - klein gelaat - grote ronde diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 67.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zijleuningen frontaal bezet met groefjes. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 200-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3993: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3993. Site: Trier CAT. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 794: Onbekend. Bewaringstoestand: de
linkerschouder en -arm ontbreken. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 1920,13. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zijleuningen frontaal bezet met groefjes. Kleur: wit. 
Donkerbruine beschildering op de diadeem, de plooien van het kleed en een ruitenpatroon op de voorzijde van de
basis. Bibliografie: Schauerte 1985, 257, Nr. 587 Taf. 68,6.
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Serie 409: alleen soepel doorhangende plooien op de borst - gegord kleed met op de benen
parallelle schuin afdalende plooien en een verticale afhangende plooi op het rechterbeen - 
verticale plooien op de bovenarmen - de rugleuning laat de schouders en een deel van de rug 
vrij - klein gelaat - stralenkrans - spakenwiel met vier spaken (motief 65).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3576 (409) werd gevonden in het heiligdom van Hochscheid dat
gedateerd wordt tussen 40 en 275 n.C. (context 524).
Inscriptie:  cat. nr. 3576 (409) draagt op de rugleuning een icoon in de vorm van een 
spakenwiel met vier spaken.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: epigrafie (icoon) 3576 (409).
Datering uit context: 40-275 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 150-270 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3576: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3576. Site: Hochscheid. Vindplaats: Bau I (tempel). Context nr. 524: Omgang. Noordoostzijde. Fdpl.35. 
Bewaringstoestand: volledig bewaard. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 39: 207, 154. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: volgens Weisgerber
is er mogelijk een kruisvormig teken aangebracht op de keerzijde. Volgens Schauerte is het kruis een overblijfsel van
het vervaagd pottenbakkersmerk dat een spakenwiel voorstelt met vier spaken (Schauerte 1985, 91). Kleur: wit. 
Bibliografie: Germania 25, 1941, 110 Taf. 16,10 (W. Dehn); Weisgerber 1975, 149 Taf. 44,1; Schauerte 1985, 257 Nr.
588 Taf. 70,2.

Serie 410: X-vormige plooien op de borst - gegord kleed met naar het rechterbeen 
convergerende plooien en een verticale pluimvormige plooi op het rechterbeen - de rugleuning 
laat de schouders en een deel van de rug vrij - groot rond gelaat - lage sikkelvormige diadeem -
zittende hond met gestrekte voorpoten - gegraveerd boogvormig veld op de rugleuning, gevuld
met een rasterpatroon (motief 54).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 160/170-250/275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3995: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3995. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: een groot deel
van de linkerkant van de rugleuning ontbreekt. Hoogte: 15,8 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: U
249. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met 
ingesneden zijleuningen. Kleur: grijs. Bibliografie: Schauerte 1985, 263 Nr. 621 Taf. 74,1-3.

vrouw met hond zittend met gevulde schoot

hond naar rechts - vruchten op de schoot

Serie 411: kleed en mantel - de mantel valt in twee rijen verticaal golvende plooien tussen de 
benen - halssnoer met lunula - kapsel met middenscheiding, boven elkaar liggende 
vlechtenrijen, lange lokken links en rechts in de hals met gesplitste uiteinden en een dot laag op
het achterhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 69.
Inscriptie:  cat. nr. 3997 (411) werd op de rugzijde in reliëf gesigneerd door Vindex.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: epigrafie (coroplast) 3997 (411).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 130/140-260 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: 140/150-180 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 140/150-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3997.

Cat. nr. 3997. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Luxemburger Strasse. Context nr. 565: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 19,7 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3182. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Inscriptie: op de rugzijde in reliëf: VINDEX/ FEC(IT) CCAA. Kleur: wit. Bibliografie: Loeschcke 1911, Nr.
3182 Taf. 108; Schauerte 1985, 252 Nr. 567 Taf. 65, 4-6; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 75 fig. 12; Lange 1994, 
258 serie 160 Nr. 1.

hond naar rechts - vruchten op een schaal op de schoot
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Serie 414: kleed en mantel - de mantel valt schuin over de benen  - ronde halsopening met 
daaronder een V-vormige plooi op de borst - lage sikkelvormige diadeem - geen vlechten - lage
rechte rugleuning.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4002: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4002. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
17,1 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: 467. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 281 Nr. 749 Taf. 89,4-6.

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

Serie 415: gegord kleed met V-vormige plooien op de borst - op de benen naar de linkerknie 
convergerende plooien - kapsel met middenscheiding, lange lokken links en rechts in de hals en
een dot op het achterhoofd - lage sikkelvormige diadeem - één schuine plooi op het 
rechterbeen.
Externe mechanische verbanden:  stam 61.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3998 (415) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-260
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3998: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3998. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,3 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,822. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 64 Nr. 85 Taf. 12,35; Schauerte 1985, 286 Nr. 739 Taf. 88,1-3.

Serie 416: gegord kleed met V-vormige plooien op de borst - op de benen convergerende 
plooien naar de linkerknie - kapsel met middenscheiding, lange lokken links en rechts in de hals
en een dot op het achterhoofd - lage sikkelvormige diadeem - sterk sculpturale plooien - 
omgekeerd U-vormige plooi rond het linkerbeen.
Externe mechanische verbanden:  stam 61.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 272 (416) behoort petrografisch tot pasta 40, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 272 (416).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 150/180-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 272.

Cat. nr. 272. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 959: vondst 1844 (L’Evêque de la Basse-Mouturie). 
Bewaringstoestand: oorspronkelijk volledig bewaard, maar door bombardementen in WO II beschadigd: de hals en de
bovenzijde van de zetel ontbreken en werden aangevuld bij restauratie.. Hoogte: 18,5 cm. Bewaarplaats: Tournai 
MHAAD. Inventarisnummer: M 709. Verzameling: Collection ancien Musée, Tournai. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Oppervlak 
donkerder grijs gereduceerd. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: ruw. Bibliografie: Engling 1852, 114;
Dheedene 1959, 23 nr. 110: het beeldje liep door de bombardementen in 1940 beschadigingen op en zwarte 
brandsporen. Correcte herkomstgegevens; Amand en Eykens-Dierickx 1960, 144 (vermelding); Gloires des communes
belges. Catalogue de l’exposition organisée à l’occasion du centième anniversaire de la fondation du crédit communal
de Belgique, Bruxelles, 1960, 84 nr. 63 (geen foto); Schauerte 1985, 286 Nr. 738.

vrouw met hond zittend met vrucht en verhuld hoofd

hond naar rechts - een ronde vrucht in de rechterhand - zetel met lage rugleuning
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Serie 374: kleed en mantel - een dubbele rij verticaal golvende mantelplooien tussen de benen -
zetel met frontaal gelede zijleuningen (motief 50).
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3959 is 5 % kleiner dan cat. nr. 3960.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3959 (374) uit Saalburg werd op basis van de algemene datering
van de castella gedateerd tussen 90 (?)/115 en 260 n.C. (context 756).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90 (?)/115-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 125-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3959: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3960. Site: Nijmegen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 673: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste helft
vanaf de handen. Hoogte: 9,4 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: GN BB IX 34. 
Vondstspecificatie: Ulpia Noviomagus1920/1922. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed
gladgestreken naad. Kleur: wit (helderbruin). Donkere beschildering aan de voorzijde van de zijleuningen. Aan de 
voorkant van basis met omlijning van de contouren en een vlakvullend ruitenpatroon. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: ruw. Bibliografie: Van Boekel 1987, 476-477 nr. 81 bis; Lange 1994, 259 Serie 163 Nr. 4.

Cat. nr. 3959. Site: Saalburg. Vindplaats: Saalburg-Kastell. Context nr. 755: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste
deel van de keerzijde hersteld. Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Bad Homburg SM. Inventarisnummer: P 1103. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Meerkleurige beschildering. Blauwzwarte beschildering aan haar en voorhoofd. Roodachtige
beschildering aan het kleed. Bibliografie: Schauerte 1985, 254 Nr. 576 Taf. 67,4-6; Lange 1994, 259 Serie 163 Nr. 3.

vrouw met hond zittend met aar en muurkroon

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

Serie 376: kleed met V-hals - de plooien op de benen convergeren naar de linkerknie - kapsel
met middenscheiding en lange lokken links en rechts in de hals - muurkroon met drie afgeronde
punten.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Basis met rechthoekig gegraveerd veld op de voorzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 180/190-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3947: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3947. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
17,2 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Basis met rechthoekig gegraveerd veld op de voorzijde. Kleur: wit. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 266 Nr. 633 Taf. 76,6.

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

Serie 377: kleed met soepel doorhangende plooien tussen de knieën en omgekeerd V-vormige
plooien op de onderbenen (motief 53) - kapsel met middenscheiding en lange lokken links en 
rechts in de hals - muurkroon met drie bogen waarvan de middelste hoger is (motief 56) - de 
rugleuning van de zetel bedekt de schouder volledig - op de bovenste helft van de rugleuning 
een boogvormig kader met vlakvullend kruisvormige lijnen (motieven 54 en 55).
Externe mechanische verbanden:  stam 66.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3948 (377) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: (?)-180 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/170-180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3948: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3948. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: de linkerhelft van de diadeem en het gelaat zijn gerestaureerd. Hoogte: 17,9 cm. Bewaarplaats: 
Trier RL. Inventarisnummer: 99, 818. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op 
het oppervlak. Kleur: witbakkende pasta. Rode lijnen dwars over het lichaam van de hond, aan de handen, de boord 
van de mouwen en de boord van de halsuitsnijding. Rood geruite basis. Bibliografie: Hettner 1901, 64, Nr. 88 Taf. 
9,15; Schauerte 1985, 261 Nr. 609 Taf. 72,5-6.
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Cat. nr. 454. Site: Longlier Respelt. Vindplaats: Grafveld Moussière. Context nr. 123: Zuidelijke cirkelvormige kuil. 
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. 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 378: brede schouders en smalle zetel - dwarse plooien op de bovenarmen - kapsel met
middenscheiding en lange lokken links en rechts in de hals tot op de borst - hoge muurkroon 
met twee torens - de rugleuning van de zetel bedekt de schouders niet - op de bovenste helft van
de rugleuning een boogvormig gegraveerd veld met vlakvullende kruisvormige lijnen en 
eronder een rechthoekig veld gevuld met verticale groefjes (motieven 54 en 55).
Externe mechanische verbanden:  stam 67.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 200-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3949: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3949. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
17 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: 464. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 261
Nr. 614 Taf. 73,1-3.

Serie 379: boogvormige plooien op de bovenarmen met een raakpunt in het midden van de 
borst (motief 57) - kapsel met middenscheiding en lange lokken links en rechts in de hals - 
hoge muurkroon met twee oorvormige torens - de rugleuning van de zetel bedekt de schouders
volledig - op de rugleuning een gegraveerd rechthoekig veld gevuld met vlakvullende 
kruisvormige lijnen (motieven 54 en 55).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 160/170-250/275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3950: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3950. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
16,6 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 262 Nr. 616 Taf. 73, 4-5.

Cat. nr. 5027. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 960: aankoop Trier RL 1899. Bewaringstoestand: 
bovenste helft zonder de voorzijde van het hoofd. De onderste helft is moderne restauratie. Totale hoogte met inbegrip
van de restauratie: 16,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,192. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 262 Nr. 620.

Cat. nr. 3951. Site: Xanten. Vindplaats: CUT: Auf der Alten Burg. Context nr. 860: Onbekend. Bewaringstoestand: 
restauratie aan de rechterhoek van de basis. Bewaarplaats: Xanten R. Inventarisnummer: 974. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Schauerte 1985, 262 Nr. 617 Taf. 73, 6.

vrouw met hond zittend met patera en muurkroon

hond naar rechts - kleine patera in de linkerhand - ronde rugleuning

Serie 380: kleed en mantel - de mantel valt vanaf de linkerschouder en de linkerknie omlaag - 
kapsel met twee dunne lokken links en rechts in de hals - lage ronde muurkroon met vijf bogen.
Iconografische verbanden:  hoofd verwant met cat. nr. 4060 (457). Cat. nr. 3962 (380) is 5 % 
kleiner dan cat. nr. 3963 (382). De plooien op armen en benen zijn gelijk, maar 3962 is smaller
aan de rechterzijde, heeft een ander hoofd, de hond en de plooien op de borst zijn herwerkt en 
de basis is hoger. Malverwantschap is mogelijk.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3962.

Cat. nr. 3962. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 960: aankoop Trier RL 1899. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 18,8 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,246. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 260 Nr. 605 Taf. 72,4.

Cat. nr. 288. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: 
wit. Oppervlak: glad.

vrouw met hond zittend met aar, vrucht en muurkroon
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hond naar links - aar in de rechterhand - vrucht in de linkerhand - zetel met hoge hoekige rugleuning

Serie 394: kleed met op de borst V-vormige plooien - op het rechterbeen plooien die 
convergeren naar de linkerknie en neervallende plooien op het linkerbeen - hond met kort 
staartje - op de schoot vier soepel doorbuigende plooien, op de benen afwisselend doorlopende
en onderbroken plooien die convergeren naar de linkerknie - geen franjes van een onderkleed -
van het hondje zijn twee achterpootjes zichtbaar - ongegord kleed - ronde halsopening en één 
V-vormige plooi eronder - kapsel met middenscheiding, lange lokken links en rechts in de hals,
en een dot achteraan in de hals - muurkroon met drie afgeronde punten.
Externe mechanische verbanden:  stam 59.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3976 (394) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-250 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3976: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3976. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,4 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99, 783. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 63 Nr. 71 Taf. 9,5; 
Schauerte 1985, 280 Nr. 705 Taf. 84,1.

vrouw met hond zittend met gevulde schoot en muurkroon

hond naar rechts - vruchten op een schaal op de schoot

Serie 412: kleed en mantel - de mantel valt schuin over de benen - tongvormige plooien schuin
over de borst - hoge muurkroon met vier bogen - kapsel met twee lange, platte vlechten links en
rechts in de hals - ronde rugleuning die de schouders en een deel van de rug vrij laat.
Externe mechanische verbanden:  stam 64.
Inscriptie:  cat. nrs. 3999 (412) en 4000(412) werden op de rugleuning in gravure gesigneerd 
met de letters CEN.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: (?)/306-340 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4000: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3999. Site: Bingen-Bingerbrück. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 345: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Bewaard via een afgietsel. De bewaarplaats van het origineel is niet bekend. Hoogte: 17,5 cm. 
Bewaarplaats: Mainz RGZ. Inventarisnummer: 2528. Verzameling: Jehring, Mainz. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de rugleuning in gravure: CEN. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 287 Nr. 740 Taf. 88,4-6.

Cat. nr. 3577. Site: Hochscheid. Vindplaats: Bau I (tempel). Context nr. 524: Omgang. Noordoostzijde. Fdpl.35. 
Bewaringstoestand: bovenste helft en de linkerachterhoek van de zetel. Het gelaat is volledig weggesleten. Hoogte: 
15,2 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 39: 207, 154. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Weisgerber 1975, 150 Taf. 45,2.

Cat. nr. 4000. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 14706. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Inscriptie: op de rugleuning in gravure: CEN. 
Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 186 nr. 425.

Serie 413: kleed en mantel - de mantel valt schuin over de benen  - een zware V-vormige plooi
schuin over de borst - lage muurkroon met drie uitstekende knopvormige torens - geen vlechten
- lage rechte rugleuning.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 770 wordt gedateerd aan de hand van het grafveld Am 
Hochgericht dat in gebruik was in de eerste eeuw, met een herbezetting op het einde van de
tweede en begin derde eeuw (context 5).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 770 (413) behoort petrografisch tot pasta 35, toegewezen aan het gebied 
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 770 (413).
Datering uit context: 0/25-110 en 180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4001: Schauerte 1985.

Cat. nr. 770. Site: Arlon. Vindplaats: Grafveld Am Hochgericht. Context nr. 5: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. 
Hoogte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Inventarisnummer: GR/S 20. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Breed gegladde naad. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Museumsteekkaart Arlon MAL: Arlon Hochgericht.
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Cat. nr. 4001. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Onscherpe afdruk. Breed gegladde naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 288 nr. 744 Taf. 89,1-3.

Cat. nr. 4007. Site: Saarbrücken. Vindplaats: Riegelsberg/ Von-der-Heydt. Context nr. 757: Onbekend. 
Bewaringstoestand: 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Weisgerber 1974 (Saarbrücken),
78 Taf. 9,1.

vrouw met hond staand

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

Serie 417: .
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 4003 (417).
Bibliografie foto: cat. nr. 4003: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4003. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Jacobstrasse. Context nr. 574: Onbekend. Bewaringstoestand: een deel 
van het voetstuk en de linkervoet ontbreken. Hoogte: 15,8 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 
29,1845. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: bruin.
Oppervlak met witte engobe. Bibliografie: Schauerte 1985, 308 Nr. 827 Taf. 100, 4-6.

vrouw met kind

vrouw met kind staand met één kind

liggend naakt kind reikt met de linkerhand naar de linkerborst

Serie 307: kleed met kruisband op de borst - linkerbeen gebogen - mantelplooien draaien onder
de linkerknie - kind met rechterbeen horizontaal, linkerbeen is geplooid in een hoek van 90°, 
linkerarm op de buik geplooid - enkelvoudige kruisband met centraal een ronde knoop of fibula
met lancetvormige hanger - kind met in de rechterhand een bolrond voorwerp - het hoofd van 
het kind ligt gewikkeld in een kapje van kleedplooien.
Externe mechanische verbanden:  stam 48.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië (?).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3785: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3785. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
de knieën tot de hals. Hoogte: 14,3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 7276. 
Verzameling: De Janzé. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Resten van engobe op
de borst. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 183 nr. 419.
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Serie 309: kleed met kruisband op de borst - linkerbeen gebogen - mantelplooien draaien onder
de linkerknie - kind met rechterbeen horizontaal, linkerbeen geplooid in een hoek van 90°, 
linkerarm op de buik geplooid - enkelvoudige kruisband met centraal een ronde knoop of fibula
met lancetvormige hanger - kind met in de rechterhand een bolrond voorwerp - lineair 
herwerkte kleedplooien - trapeziumvormig voetstuk met vooruitspringende onderrand.
Externe mechanische verbanden:  stam 48.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en met geprofileerde onderrand.
Productieregio:  Centraal-Gallië (?). Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 
3786 (309).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3786: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3786. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: mogelijk bewaard zonder het hoofd. Het hoofd dat bij restauratie op het lichaam werd geplakt, is
mogelijk niet het bijhorende hoofd. Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5415/299. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: afgeknotte piramide 
met rechthoekig grondvlak en met geprofileerde onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 75 
Saint-Pourçain-sur-Besbre Nr. 6 Taf. 85,4; Rouvier-Jeanlin 1972, 184 nr. 420 “autres exemplaires”: het hoofd lijkt niet
te behoren tot dit beeldje....

Serie 311: kleed met kruisband op de borst - linkerbeen gebogen - mantelplooien draaien onder
de linkerknie - kind met rechterbeen horizontaal, linkerbeen geplooid in een hoek van 90°, 
linkerarm op de buik geplooid - enkelvoudige kruisband met centraal een ronde knoop of fibula
met lancetvormige hanger - kind met in de rechterhand een bolrond voorwerp - het kleedpand 
dat afhangt van de rechterarm versmalt naar onder.
Externe mechanische verbanden:  stam 48.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3787 (311) uit Gueugnon wordt gedateerd tussen 150 en 250 
n.C. naar de productieperiode van terracotta’s in het atelier van Le vieux Fresnes en de concrete
vondstcontext (context 501).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Gueugnon Le vieux Fresnes: statuette 3787 (311).
Datering uit context: 150-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3787: Gueugnon 1974.

Cat. nr. 3787. Site: Gueugnon Le vieux Fresnes. Vindplaats: Atelier voor terracottastatuetten. Context nr. 501: depot 
au dessus du puits. Bewaringstoestand: bewaard van de enkels tot hals. Afmetingen uit brief van Paul Damiron 
(président de l’Association “Les Amis du Dardon”) van 25-6-03. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Gueugnon DF. 
Inventarisnummer: VF 132. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Gueugnon 1974,
18 nr. 22 Pl. III.

Serie 937: kleed met kruisband op de borst - linkerbeen gebogen - mantelplooien draaien onder
de linkerknie - kind met rechterbeen horizontaal, linkerbeen geplooid in een hoek van 90°, 
linkerarm op de buik geplooid - enkelvoudige kruisband met centraal een ronde knoop of fibula
- smalle linkerbovenarm.
Externe mechanische verbanden:  stam 48.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140/150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 257.

Cat. nr. 257. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: 
wit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.
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Serie 308: kleed met kruisband op de borst - linkerbeen gebogen - mantelplooien draaien onder
de linkerknie - kind met schuin naar boven gerichte benen, linkerarm licht gebogen onder het 
lichaam - dubbele kruisband - geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 48.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3783 (308) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 3783 (308).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3783.

Cat. nr. 3783. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: bewaard van de knieën tot aan de hals. Het opgekleefde hoofd is volgens Schauerte
1985 van een ander beeldje van dezelfde vindplaats. Volgens Lange 1994 behoort het wel tot de statuette, maar werd 
het scheef aangezet bij restauratie. Hoogte: 12,2 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 2920. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 311 Nr. 845 Taf. 101, 1-3; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 78-79 
fig. 15 series 10; Lange 1994, 254 Serie 149 Nr. 1, 255 Abb. 60.

Serie 310: kleed met kruisband op de borst - linkerbeen gebogen - mantelplooien draaien onder
de linkerknie - kind met schuin omhoog gerichte benen, linkerarm licht gebogen onder het 
lichaam - enkelvoudige kruisband met centraal een ronde knoop of fibula met lancetvormige
hanger - geïntegreerd rechthoekig voetstuk met uitspringende boven- en onderrand.
Externe mechanische verbanden:  stam 48.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde onder- en bovenrand met
telkens een horizontale groef. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3784: Demarolle en Coudrot 1993.

Cat. nr. 3784. Site: Sarrebourg. Vindplaats: Fanum (?) Marxberg. Context nr. 769: Vondst met meerdere statuetten. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd. Hoogte: 16,2 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: 3121. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: kubus met geprofileerde onder- en bovenrand met telkens een horizontale groef. Breed gladgestreken naad. 
Kleur: wit. Hardheid: hard. Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Schauerte 1985, 309 Nr. 829, Taf. 100,2: 
toegeschreven aan heiligdom; Demarolle en Coudrot 1993, 72 nr. 5 fig. 5a-b: o.w.v. oude opgravingsgegevens, 
onvoldoende bewijs voor heiligdom.

Serie 312: kleed met kruisband op de borst - linkerbeen gebogen - mantelplooien draaien onder
de linkerknie - kind met schuin naar boven gerichte benen, linkerarm licht gebogen onder het 
lichaam - enkelvoudige kruisband met centraal een ronde knoop of fibula met lancetvormige
hanger - geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3788 is 5 % kleiner dan cat. nr. 5038.
Externe mechanische verbanden:  stam 48.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3572 (312) werd gevonden in het heiligdom van Hochscheid dat
gedateerd wordt tussen 40 en 275 n.C. (context 522).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 40-275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-200/220 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 5038.

Cat. nr. 3572. Site: Hochscheid. Vindplaats: Bau I (tempel). Context nr. 522: Cella. Vloerniveau. Bewaringstoestand: 
onderste helft vanaf de ellebogen. Hoogte: 9,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 39: 207, 153/ 182. 
Productietechniek: 
Weisgerber 1975, 150 Taf. 45,7.

Cat. nr. 3788. Site: Ludwigshafen-Rheingönheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 614: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,8 cm. Bewaarplaats: Speyer HMP. Inventarisnummer: 1914/85. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleur: wit. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 310 Nr. 835 Taf. 100,3.

Cat. nr. 5038. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 878: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste
helft. De onderzijde werd modern toegevoegd naar het voorbeeld van Trier RL inv. 06,685. Hoogte na restauratie: 18
cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 9926 a. Bibliografie: Gose 1972, Abb. 287 Nr. 6a-b; Schauerte
1985, 310 Nr. 842.
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Serie 313: kleed met kruisband op de borst - linkerbeen gebogen - mantelplooien draaien onder
de linkerknie - kind met schuin naar boven gerichte benen, linkerarm licht gebogen onder het 
lichaam - sterk vervaagde kleedplooien, aan de keerzijde, schematisch herwerkt, met op het 
mantelpand, afhangend van de linkerarm, korte gebogen plooien onder elkaar.
Externe mechanische verbanden:  stam 48.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 258 (313) uit Kerkhove werd naar de algemene datering van de
site Waarmaardse Kouter gedateerd tussen 50 en 275 n.C. (context 90).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Cat. nr. 258 met vage 
ongeretoucheerde voorzijde en lineair herwerkte plooieval op de keerzijde.
Petrografie:  Cat. nr. 258 (313) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 258 (313).
Datering uit context: 50 - 275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-200/220
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 258.

Cat. nr. 258. Site: Kerkhove Waarmaardse Kouter. Vindplaats: Bovenzone, sleuf 27. Context nr. 90: Archeologische
laag. 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. 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.

wikkelkind schuin voor de buik

Serie 314: lang kleed tot op de voeten - kapsel met middenscheiding en dot in de hals - 
sikkelvormige diadeem - effen rechthoekige basis - druppelvormige plooien rond de borsten - 
kind volledig ingewikkeld.
Externe mechanische verbanden:  stam 49.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden 
naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 256.

Cat. nr. 3791. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 960: aankoop Trier RL 1899. Bewaringstoestand: het 
hoofd en de linkerschouder ontbreken. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,225. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Bibliografie: Dheedene 1961, 216 fig. 10.

Cat. nr. 256. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 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 315: lang kleed tot op de voeten - kapsel met middenscheiding en dot in de hals - 
sikkelvormige diadeem - rechthoekige geïntegreerde basis met uitspringende bovenrand - 
wikkelkind met vrij hangende armen - druppelvormige plooien rond de borsten.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3580 (315) is vermoedelijk 5 % kleiner dan cat. nr. 
433 (315).
Externe mechanische verbanden:  stam 49.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 433 (315) uit Ortho wordt, door de algemene chronologische 
begrenzing van het grafveld waar het gevonden werd, gedateerd tussen 50 en 275 n.C. (context
144). Cat. nr. 3580 (315) werd gevonden in het heiligdom van Hochscheid dat gedateerd wordt
tussen 40 en 275 n.C. (context 526).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde bovenrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 50 - 275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3580: Weisgerber 1975.

Cat. nr. 5030. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 960: aankoop Trier RL 1899. Bewaringstoestand: 
onderste helft.. Hoogte: 12,4 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,252. Bibliografie: Dheedene 1959,
36 nr. 184.
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Cat. nr. 3580. Site: Hochscheid. Vindplaats: Bau I (tempel). Context nr. 526: Omgang. Noordwestzijde. Fdpl.36. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd . Fragmenten van de buik, de linkerzijkant onder de arm en het kleed ter 
hoogte van de kuiten ontbreken. Hoogte: 16,1 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 39: 207, 1. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Weisgerber 1975, 149 Taf. 44,2;
Schauerte 1985, 312 Nr. 851 Taf. 102,1.

Cat. nr. 433. Site: Ortho. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 144: Onbekend. 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 
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 316: lang kleed tot op de voeten - kapsel met middenscheiding en dot in de hals - 
sikkelvormige diadeem - rechthoekige geïntegreerde basis met uitspringende bovenrand - 
wikkelkind met vrij hangende armen - verticale plooien op de borst.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3789 (316) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een
vernielingslaag van de Avetakapel (context 887). De kapel werd gebouwd na de eerste eeuw,
maar de laag kwam tot stand in de vierde eeuw. Cat. nr. 3790 (316) uit Zugmantel-Kastell 
wordt gedateerd naar de bezettingsperiode van de site tussen 90 en 260 n.C. (context 867).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
kubus met geprofileerde boven- en onderrrand. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad:
cat. nr. 3789 met diep bijgesneden kleedplooien.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 98-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3789: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3789. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 16 (Avetakapel). Context nr. 887: Afvallaag. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 20 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 10 048. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde
boven- en onderrrand. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: diep bijgesneden kleedplooien. Kleur: wit. 
Bibliografie: Gose 1972, Abb. 38,14; Schauerte 1985, 312 Nr. 848 Taf. 101, 4-6.

Cat. nr. 3790. Site: Zugmantel-Kastell. Vindplaats: onbekend. Context nr. 867: Onbekend. Bewaringstoestand: 
voorzijde van de heup tot de hals. Hoogte: 6,9 cm. Bewaarplaats: Bad Homburg SM. Inventarisnummer: Z 1015. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: ORL B Nr. 8 (Zugmantel), 176 Nr. 10 Taf.
20,12.

vrouw met kind staand met één kind, de borst ontbloot

wikkelkind schuin voor de buik

Serie 322: gegord kleed - linkerschouder en linkerborst naakt - kapsel met middenscheiding en
dot in de hals - sikkelvormige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 51.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1167 (322) uit Bras werd gevonden in een kapel, gelegen in de
buurt van een woonkern uit de periode tussen 90 en 270 n.C. (context 36).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Verschoven binnennaad.
Petrografie:  Cat. nr. 1167 (322) behoort petrografisch tot pasta 36, toegewezen aan het atelier
van Melausus en Fidelis in Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 1167 (322).
Datering uit context: 90-270(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-250 n.C. 
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en inscriptie: 180-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 1167.

Cat. nr. 1167. Site: Bras “Bras-Haut”. Vindplaats: Fonçue-Virée: gebouw D. Context nr. 36: Onbekend. 
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. Kleur: licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

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

kruik in de rechterhand - naakt kind in de linkerarm
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Serie 317: gegord kleed met apoptygma - rechterschouder en rechterborst naakt - kapsel met in
het midden gescheiden, boven elkaar liggende vlechtenrijen en een dot in de hals - kind
volledig frontaal met geplooide rechterarm, wijzend naar de borst van de vrouw.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 3792 en 400 behoren tot eenzelfde generatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 50.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3799 (317) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548). Cat. nr. 400 (317)
uit Luik werd gevonden in een stortlaag van de Romeinse villa aan de place Saint-Lambert, die
gedateerd wordt tussen 80/90 en 250 n.C. (context 120). Cat. nr. 3792 (317) uit 
Zugmantel-Kastell werd gevonden in een kelder waarvan de vulling dateert uit de periode 
tussen 125 en 160/180 n.C. (context 868).
Inscriptie:  cat. nr. 3792 is op de keerzijde van de basis gesigneerd door Vindex.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 3799 (317), epigrafie 
(coroplast) en pigment 3792 (317).
Datering uit context: 125/160-180 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-180
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3792: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3793. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Burgfeld 7. Context nr. 452: losse vondst. 
Bewaringstoestand: fragment met het kind en de linkerhand van de vrouw. Hoogte: 5,6 cm. Bewaarplaats: Frankfurt
MVF. Inventarisnummer: A 1163. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Kleur: wit. Donkerbruine beschildering: de mond en twee armbanden op beide bovenarmen van het kind en
de vingers van de linkerhand van de vrouw. Bibliografie: Rüger 1980, 63 Nr. 101.

Cat. nr. 3802. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Aachener Strasse. Context nr. 566: onbekend. Bewaringstoestand: 
bovenste helft. Hoogte: 12,2 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3184. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Bibliografie: Loeschcke 1911, 154 Nr. 3184 Taf.
108; Lange 1994, 252-253 Serie 145 Nr. 2.

Cat. nr. 3799. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: romp, rug en kind. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 
2913. Vondstspecificatie: 1883. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 253 Abb.59, 252-253 Serie 145 Nr. 1.

Cat. nr. 400. Site: Liège place Saint-Lambert. Vindplaats: Sector C, sleuf S3. Context nr. 120: Laag 6, Romeinse
stortlaag. 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. 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.

Cat. nr. 3792. Site: Zugmantel-Kastell. Vindplaats: Canabae. Context nr. 868: Keller 364. Bewaringstoestand: het 
achterhoofd ontbreekt. Hoogte: 21,2 cm. Bewaarplaats: Bad Homburg SM. Inventarisnummer: Z 4552. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: kubus met inscriptie aan de keerzijde. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de keerzijde van de basis
VINDEX/ FEC(IT). Kleur: wit. Rode beschildering op de voorzijde van de basis met een vlakvullend diagonaal kruis
en omlijning van de randen. Bibliografie: Schauerte 1985, 313 Nr. 855 Taf. 102,4-6; Van Boekel 1987, 453 fig. 102;
Lange 1994, 252-253 Serie 145 Nr. 6.

Serie 318: gegord kleed met apoptygma - rechterschouder en rechterborst naakt - kapsel met in
het midden gescheiden, boven elkaar liggende vlechtenrijen en een dot in de hals - het kind, 
volledig in zijaanzicht, grijpt de linkerborst.
Externe mechanische verbanden:  stam 50.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3800 (318) uit Keulen werd gevonden in het atelier An der 
Weyerstrasse dat gedateerd wordt tussen 150 en 210 n.C. (context 558).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln an der Weyerstrasse: statuette 3800 (318).
Datering uit context: 150-210 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3800: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3800. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei an der Weyerstrasse. Context nr. 558: Mauritiuswall 20/ 
Weyerstrasse 88 (1929). Bewaringstoestand: bewaard van de knieën tot de hals. Hoogte: 12,2 cm. Bewaarplaats: 
Köln RGM. Inventarisnummer: 29.900. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op
het oppervlak. Kleur: beige. Witte engobe. Bibliografie: Schauerte 1985, 315 Nr. 867, Taf. 103, 1-2; Lange 1994, 253
Serie 146 Nr. 1.
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Serie 319: gegord kleed met apoptygma - rechterschouder en rechterborst naakt - kapsel met in
het midden gescheiden, boven elkaar liggende vechterijen en een dot in de hals - het kind, met
het lichaam in zijaanzicht en het gelaat frontaal, grijpt de linkerborst -  .
Externe mechanische verbanden:  stam 50.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3801: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3801. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Hoogte: 4,6 cm. Bewaarplaats: 
Trier RL. Inventarisnummer: GF 414. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op
het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 315 Nr. 872 Taf. 103,3; Lange 1994, 253 Serie 147 Nr. 1 Taf.
17,147.

vrouw met kind staand met kruik en één kind

kruik in de rechterhand - naakt kind in de linkerarm

Serie 320: kleed met V-hals en omhullende mantel op de rug - kind frontaal gezeten met de 
rechterarm omhooggeheven, wijzend naar de borst van de vrouw.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 3803: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3804. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 960: aankoop Trier RL 1899. Bewaringstoestand: 
bewaard van boven de voeten tot aan de hals. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,250. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Dheedene 1961, 214 fig. 7.

Cat. nr. 3803. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 878: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
van halfweg de benen tot aan de hals. Hoogte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 10 655. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 316 Nr. 873 Taf. 103, 4-6.

Serie 321: kleed - omgorde mantel, schuin neervallend over de borst - het kind, in zijaanzicht,
grijpt naar de linkerborst - sikkelvormige diadeem met tanden in reliëf.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3805 is 10 % kleiner dan cat. nr. 432. De plooien zijn
niet identiek. Mogelijk behoren deze exemplaren tot verschillende series.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 432 (321) uit Ortho wordt door de algemene begrenzing van het
grafveld waar het gevonden werd gedateerd tussen 50 en 275 n.C. (context 144).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 432 (321) behoort petrografisch tot pasta 32, toegewezen aan het gebied 
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 432 (321).
Datering uit context: 50 - 275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3805: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3805. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder 
voetstuk. Hoogte: 15,3 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: 402. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 316 Nr. 876 Taf. 104, 1-3.

Cat. nr. 432. Site: Ortho. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 144: Onbekend. 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. 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.

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

kleed met geometrische plooien - zetel met verticaal vlechtwerk
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Serie 323: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 120° (zij vormen een hoek van 60°)
- de kindjes raken elkaar met de voeten - kleed met twee verticale plooien op elk been - hoog 
haarstuk met dubbele spiralen - de rugleuning bedekt achteraan de schouders volledig - de 
boogvormige plooien rond de linkervoet komen hoger dan boven de rechtervoet.
Interne mechanische verbanden:  de mal nr. 3806 en cat. nr. 237 hebben dezelfde afmetingen.
Cat. nr. 3807 is 7 % kleiner dan de mal.
Externe mechanische verbanden:  stam 52.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3806 (323) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788). De vele fragmenten van serie 323 uit Velzeke passen binnen deze
chronologische grenzen (context 221).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan 
gesloten met apart gevormde afdekplaat. Fijne naad.
Petrografie:  Cat. nrs. 237 (323), 248 (323) en 250 (323) behoren petrografisch tot pasta 9, 
toegeschreven aan Toulon-sur-Allier Champ Lary.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: maldeel 3806 (323),
petrografische analyse 237 (323), 248 (323) en 250 (323).
Datering uit context: 100-200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/117-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3807: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3807. Site: Bad Reichenhall. Vindplaats: Grafveld Karlstein. Context nr. 325: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 18,5 cm. Bewaarplaats: München PSS. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Kleur: wit. Bibliografie: Jenkins
1969, 841 nt.2 Taf. 173,4; Schauerte 1985, 331 Nr. 829 Taf. 110, 4-6.

Cat. nr. 3808. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 17,6 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9471. Productietechniek: kleimal.
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Lange 1990, 73-74 Nr. 27; Schauerte 1985, 331 Nr. 926.

Cat. nr. 3806. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte: 20,1 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 
5.3.65. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985,
322 Nr. 929a: datering van Le Lary einde eerste en tweede eeuw; Lange 1990, 48-49 Nr. 4.

Cat. nr. 237. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C 
908). Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. 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. 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. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C 
908). Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. Bewaringstoestand: fragment van 
een zetel met verticaal vlechtwerk. Hoogte: 2,2 cm. Bewaarplaats: Zottegem PAMZOV. Inventarisnummer: VEL 6. 
Kleur: homogeen beige. Hardheid: matig hard (Mohs 4). Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 15.

Cat. nr. 245. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C 
908). Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. 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. 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. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C 
908). Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. 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. 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. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C 
908). Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. Bewaringstoestand: gelaat en
linkeroor. Hoogte: 3,25 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, Oudenaarde. Inventarisnummer: VEL 27.
Dikwandig: zie fragmenten 248-252. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 
1978, 121 nr. 8, pl. X, 7.

Cat. nr. 250. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C 
908). Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. 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. 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. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C 
908). Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. Bewaringstoestand: fragment van 
zetel met verticaal vlechtwerk. Hoogte: 3,5 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W. Jamée, Oudenaarde. 
Inventarisnummer: VEL 24. Dikwandig: zie fragmenten 248-252. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 9.
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Cat. nr. 252. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1968, Van Durme en Jamée (C
908). Context nr. 221: archeologische laag ten westen van het westelijk heiligdom. 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. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978, 121 nr. 7, pl. X, 6.

Serie 324: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 120° (zij vormen een hoek van 60°)
- de kindjes raken elkaar met de voeten - kleed met 9 verticale plooien, gelijk verdeeld over de
benen - hoog haarstuk met dubbele spiralen - de rugleuning laat achteraan de schouders vrij.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1143 (324) uit Liberchies werd gevonden in een ambachtelijke
sector die in gebruik was tussen 90/110 en 275 n.C. (context 117).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 90/110-275 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
100/117-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3809: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 1143. Site: Liberchies Les Bons-Villers. Vindplaats: Secteur I1-2: tannerie est. Context nr. 117: hors contexte. 
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. 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.

Cat. nr. 3809. Site: Roanne. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 744: Onbekend. Bewaringstoestand: beschadigd aan
de linkerzijleuning van de zetel. Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
23249. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.  Fijne naad. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 159-160 nr. 315.

Serie 326: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 115° (zij vormen een hoek van 55°)
- de kindjes raken elkaar met de voeten - kleed met twee verticale plooien op elk been - hoog
haarstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 52.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 246 (326) uit Kerkhove werd gevonden in een kuil die gegraven
werd in de loop van de tweede helft van de tweede eeuw en die vooral voorwerpen bevatte uit
de tweede fase van de nederzetting Waarmaardse Kouter, gedateerd tussen 100 en 170/190 n.C.
(context 93).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Voetstuk onderaan 
gesloten met apart gevormde afdekplaat. Luchtgat onder het voetstuk.
Petrografie:  Cat. nr. 246 (326) behoort petrografisch tot pasta 5, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Productieregio:  
3815 (326);Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: petrografische analyse 246 (326).
Datering uit context: 100-170/190 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/117-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3815: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 246. Site: Kerkhove Waarmaardse Kouter. Vindplaats: Bovenzone, sleuf 57. Context nr. 93: Kuil 5a (1984). 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 3815. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 18,3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
7277. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde 
afdekplaat. Luchtgat onder het voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 159 nr. 313.

Serie 327: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 110° (zij vormen een hoek van 50°)
- de kindjes raken elkaar met de voeten - kleed met twee verticale plooien op elk been - hoog
haarstuk met twee lobben  - haarstuk bedekt met dubbele spiralen en S-motief.
Externe mechanische verbanden:  stam 52.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3821 (327) uit Neuburg an der Donau werd gevonden in een 
graf, samen met een scherf Drag. 31 die voorkomt van in de Hadriaanse periode tot het einde 
van de tweede eeuw (context 664). Cat. nr. 3822 (327) uit Salzburg werd gevonden in een graf
met een tweede-eeuwse firmalamp die kan voorkomen tot ca. 180 n.C. (context 765).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 117-180 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/117-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3822: Lange 1990.

Cat. nr. 3821. Site: Neuburg an der Donau. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 664: Grab 23. Bewaringstoestand: 
keerzijde met rugleuning en basis en de voorzijde met de onderbenen. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Bibliografie: Bayerische Vorgeschichtsblätter 22, 1957, 85-92 Taf. 1 Nr. 1a-b (W. Hübener).
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Cat. nr. 3822. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 765: Graf met firmalampen. 
Bewaringstoestand: volledig. Roodachtige sporen van verbranding vooral op de onderste helft. Hoogte: 18,2 cm. 
Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 1507. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 332 Nr. 930
Taf. 109,6; Lange 1990, 74-75 Nr. 29.

Cat. nr. 3823. Site: Wels. Vindplaats: Gräberfeld West (Bernardin). Context nr. 837: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 17,6 cm. Bewaarplaats: Wels SM. Inventarisnummer: 1187. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Bibliografie: Lange 1990, 182-183
Nr. 186.

Serie 328: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 110° (zij vormen een hoek van 50°)
- de kindjes raken elkaar met de voeten - kleed met twee verticale plooien op elk been - hoog 
haarstuk met twee lobben  - haarstuk bedekt met golflijnen.
Externe mechanische verbanden:  stam 52.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3820 (328) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. .
Productieregio:  Centraal-Gallië (iconografie).
Datering uit context: 50-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/117-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3820: Lange 1990.

Cat. nr. 3820. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
de linkerhelft van het kapsel ontbreekt. Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 1509. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990, 75-76 nr. 30; 
Schauerte 1985, 332 Nr. 932.

Serie 329: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 50 en 120° (zij vormen een hoek van 70°)
- de kindjes raken elkaar met de voeten - kleed met twee verticale plooien op elk been - 
verhoogd kapsel met middenscheiding en centrale knop - de bovenrand van de zetel wijkt licht
achteruit.
Externe mechanische verbanden:  stam 52.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Rond luchtgat in de rechterzijnaad 
ter hoogte van de onderarm.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100/150-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3824: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3825. Site: Forêt de Compiègne. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 418: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder het hoofd. Gerestaureerd met niet bijbehorend hoofd (zie Rouvier-Jeanlin). Hoogte: 16 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 14189. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 159 nr. 314.

Cat. nr. 3824. Site: Vidy. Vindplaats: Heiligdom (?) En Maladière. Context nr. 830: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder hoofd. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Vidy MR. Inventarisnummer: 1702. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Rond luchtgat in de rechterzijnaad ter hoogte van de onderarm. Kleur: wit. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 333 Nr. 939 Taf. 111,1-3; Von Gonzenbach 1986, 44 vidy Nr. 4 Taf. 80,6.

Serie 330: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 70 en 110° (zij vormen een hoek van 40°)
- de kindjes raken elkaar met de voeten - kleed met vier verticale plooien tussen de benen en 
telkens één verticale plooi op elk been - hoog haarstuk met dubbele spiralen - de bovenrand van
de zetel bedekt de rug volledig.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3813 (330) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan 
gesloten met apart gevormde afdekplaat. Luchtgat centraal onder de sokkel.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 3813 
(330); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldeel 3810 (330), 3811 (330) en statuette
3812 (330) en 3814 (330).
Datering uit context: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
100/117-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3811: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3813. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Inventarisnummer: 5.3.47. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Bibliografie: Bémont et al.1993, 36 fig. 7a.

Cat. nr. 3810. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Hoogte van de mal 22,3 cm, breedte 12,6 cm. Volledig. Hoogte: 22,3 
cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27954. Productietechniek: kleimal. Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 157 nr. 307.
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Cat. nr. 3811. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte van de mal 20,4 cm, breedte 10,2 cm. Volledig. Hoogte: 20,4 
cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27954. Productietechniek: kleimal. Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 157 nr. 306.

Cat. nr. 3814. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
7278. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde 
afdekplaat. Luchtgat centraal onder de sokkel. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 158 nr.
309.

Cat. nr. 3812. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,3 cm. Breedte: 8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 27952. Luchtgat aan de keerzijde, onder de sokkel. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 157 nr. 308.

Serie 325: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 65 en 110° (zij vormen een hoek van 45°)
- de voetjes van de kindjes zijn licht gescheiden - kleed met vier verticale plooien op de benen -
hoog haarstuk met dubbele spiralen.
Externe mechanische verbanden:  stam 52.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3816 (325) uit Toulon-sur-Allier wordt gedateerd naar de 
algemeen aanvaardde productieperiode van de plaatselijke terracotta-industrie tussen 69 en 
200/220 (context 792).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Luchtgat onder de sokkel.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
3816 (325).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/117-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3816: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3817. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: keerzijde. 
Hoogte: 18,7 cm. Bewaarplaats: Lyon MCGR. Inventarisnummer: 820 (459-5). Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Luchtgat onder de sokkel. Kleur: 
wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 57 nr. 141.

Cat. nr. 3816. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 792: Opgravingen 
Payen en Tudot. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,8 cm. Bewaarplaats: Mâcon MMU. Inventarisnummer: 
12260. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde 
afdekplaat. Luchtgat onder de sokkel. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 57 nr. 142.

Serie 331: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 50 en 115° (zij vormen een hoek van 65°)
- de voetjes van de kindjes zijn licht gescheiden - kleed met vier verticale plooien op de benen -
omlopende brede haarband rond het hoofd, bedekt met cirkels.
Externe mechanische verbanden:  stam 52.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100/117-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3832: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3832. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 18,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 65154. Verzameling: Plicque. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 181 nr. 407.

Cat. nr. 3833. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment van de
voorzijde met de benen van de vrouw en de voeten van de kindjes. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 75813. Verzameling: Du Chatellier. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Fijne naad. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 182 nr. 413.

kleed met soepele plooien - zetel met verticaal vlechtwerk
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Serie 332: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 120° (zij vormen een hoek van 60°)
- de voetjes van de kindjes raken elkaar - kleed met telkens drie gebogen plooien op elk been -
kapsel met één dot op het hoofd en een vlechtband op het achterhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 54.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3837 (332) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Eén of meerder luchtgaten: cat. nr. 3835 aan de
keerzijde in het middden van het voetstuk en cat. nr. 3836 onderaan in de linkerzijleuning en 
achteraan in het kapsel.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
3837 (332).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
180-200/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3835: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3846. Site: Baux-Sainte-Croix. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 328: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 15,6 cm. Bewaarplaats: Louviers MM. Inventarisnummer: Lov 1002. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Kleur: wit. Hardheid: 
zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 60-61 nr. 151.

Cat. nr. 3835. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 2226. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Luchtgat 
aan de keerzijde in het midden het voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 165-166
nr. 342.

Cat. nr. 3836. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Auxerre MAH. Inventarisnummer: 0.93. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat.  Fijne naad. Luchtgat links onderaan in de
zijleuning en links achteraan in het haar boven de hals. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1986, 61 nr. 152.

Cat. nr. 3837. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 12,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
27952. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat aan
de linkerzijde. Kleur: rozig. Oppervlak wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 166 nr. 343.

Serie 333: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 120° (zij vormen een hoek van 60°)
- de voetjes van de kindjes raken elkaar - kleed met telkens drie gebogen plooien op elk been -
kapsel met middenscheiding en sikkelvormige diadeem.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3838 is 2 % kleiner dan cat. nr. 236.
Externe mechanische verbanden:  stam 54.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3838 (333)uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en 
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787). Cat. nr. 236 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad.
Petrografie:  Cat. nr. 236 (333) behoort petrografisch tot pasta 8, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier Champ Lary.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 236 (333);
Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3838 (333).
Datering uit context: 70-220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
180-200/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3838: Schauerte 1985.

Cat. nr. 236. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 3838. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.3.49. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Schauerte 1985, 334 nr. 940a Taf. 111, 5-6.
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Serie 334: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 120° (zij vormen een hoek van 60°)
- de voetjes van de kindjes raken elkaar - kleed met schuine en gebogen plooien, onderbroken
door een verticale lijn in het midden van elk been - kapsel met lage dot op het hoofd, een brede
platte vlechtband op het achterhoofd en een golvende haarlijn boven het voorhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 53.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3856 (334) uit Rockanje -Westvoorne werd gevonden in een
Gallo-Romeinse woonkern die, op basis van munten en terra sigillata, gedateerd wordt tussen
150 en 350 n.C. (context 745). Cat. nr. 3858 (334) uit Cosne-sur-Loire werd gevonden in de
puinlaag van een stenen kelder waarvan de gebruiksperiode op basis van munten en terra
sigillata gedateerd wordt in de tweede helft van de tweede eeuw, met het zwaartepunt tussen 
170 en 200 n.C. (context 393).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Luchtgat: cat. nrs. 230 en 3855 in de linkerzijleuning en
cat. nr. 3857 achteraan boven het voetstuk. De hoge hals heeft een conisch verloop. De 
verbinding van de hals met lichaam en hoofd is niet vloeiend bij cat. nr. 230. Het hoofd staat
niet midden op de hals, maar helt naar rechts. De details van het kapsel zijn achteraan
uitgevaagd aan de onderrand. Ook het hoofd van cat. nr. 3857 staat rechts op de hals. Het gaat 
dus om kenmerken van de mal.
Volgens Vertet zou het verkleind hoofd van een buste geplaatst zijn op de massieve hals van nr.
3857 (Vertet 1980, 205-222). Nochtans zijn andere exemplaren met hetzelfde hoofd gekend.
Deze werkwijze is daarom niet rechtstreeks van toepassing op dit individueel beeldje. De
vervormingen op de overgang van het hoofd en het lichaam van nr. 230, doen inderdaad
vermoeden dat het hoofd niet bij het origineel model hoorde, maar vervangen werd. De enige 
verklaring is dat het model van de serie een malgevormd beeldje was van een oudere serie dat 
van een nieuw hoofd werd voorzien. Zo kwam een nieuwe serie tot stand, waarvan meerdere 
identieke exemplaren bewaard zijn. De vervormingen die het gevolg zijn van de verandering 
van het hoofd bleven bij de meeste afdrukken goed waarneembaar.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier La Forêt: statuette 3857 (334).
Datering uit context: 150/170-200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
150/165-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 230.

Cat. nr. 3855. Site: Cany. Vindplaats: Opgravingen 1849. Context nr. 380: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 13,7 cm. Breedte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Rouen MDAS. Inventarisnummer: MA 1513. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Luchtgat naast de
naad op de voorste helft van de linkerzijleuning. Kleur: wit. Oppervlak oker. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1986, 58 nr. 144; Van Boekel 1987, 446 fig. 95.

Cat. nr. 3858. Site: Cosne-sur-Loire. Vindplaats: Stenen kelder. Context nr. 393: Couche I. Bewaringstoestand: 
voorzijde van het hoofd, het voetstuk en twee fragmenten van de zetel. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Luchtgat in één van de zetelfragmenten. Bibliografie: Bouthier 1972, 415 fig. 6.

Cat. nr. 4928. Site: Galloper (Noordzee). Bewaringstoestand: volledig bewaard. Hoogte: 15,5 cm. Verzameling: 
Hubrecht (R.), Nieuwpoort. Bibliografie: Van Doorselaer 1973, 275-280 Afb.1.

Cat. nr. 230. Site: Huissignies Canteleu. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 88: graf 23 (1965). 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. 
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.

Cat. nr. 3859. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. 
Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 873. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Vertet 1980, 207 pl. XIIc.

Cat. nr. 3856. Site: Rockanje-Westvoorne. Vindplaats: Stuifakker (Opgraving ROB 1951). Context nr. 745: . 
Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Rockanje SH. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Kleur: wit. Oppervlak gelig wit. Hardheid: medium. Bibliografie: Van 
Boekel 1987, 488-489 nr. 89 .

Cat. nr. 3857. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier La Forêt. Context nr. 789: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.3.71. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Luchtgat achteraan aan
de onderzijde van het vlechtwerk van de zetel. Kleur: zeer licht oker. Bibliografie: Vertet 1980, 205-222 Pl.XIV, XV,
XVIII.
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Serie 335: hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 120° (zij vormen een hoek van 60°) -
de voetjes van de kindjes raken elkaar - kleed met schuine en gebogen plooien, onderbroken
door een verticale lijn in het midden van elk been - kapsel met één dot op het hoofd en een
vlechtband op het achterhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 53.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3861 (335) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Luchtgat in de rechterzijleuning.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
3861 (335).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
150/165-170/180 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 165-180/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3861: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3861. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 14,5 cm. Breedte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 7282. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met 
apart gevormde afdekplaat. Vage afdruk van de keerzijde. Fijne naad. Luchtgat aan de rechterzijde op 5,5 cm van de
onderrand. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 161 nr. 321.

Serie 933: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 120° (zij vormen een hoek van 60°)
- de voetjes van de kindjes raken elkaar - kleed met op het rechterbeen een schuine plooi en op
het linkerbeen van boven naar onder een V-vormige plooi, een schuine plooi en een V-vormige
plooi.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 244 (933) uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde 
context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat in de linkerzijleuning ter
hoogte van de naad.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 233.

Cat. nr. 244. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 233. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
juist boven de voeten tot aan de hals. Hoogte: 10,8 cm. Breedte: 6 cm. Bewaarplaats: Hamme MBW. 
Inventarisnummer: GR 516. Verzameling: Van Bogaert-Wauters, Hamme. Productietechniek: Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Luchtgat op de linkerzijleuning ter hoogte van de naad. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Van Bogaert 1964, 145 nr. G.R. 516; Inventaris 
Hamme MBW: “Vondst: Schelde- en Durmewerken 1920. Gevonden door de Knots, stoker drageur van de firma 
Charles en Ritte (vond ook Vikingsteven nu in het British Museum). Verzameling Moens-Claes”..
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Serie 336: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 120° (zij vormen een hoek van 60°)
- de voetjes van de kindjes zijn gescheiden - kleed met schuine en gebogen plooien -kapsel met
dubbele dot en vlechtband op het achterhoofd.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3847 is 7 % kleiner dan nr. 231.
Externe mechanische verbanden:  stam 53.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3850 (336) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764). Cat. nr. 3852
(336) uit Noyelles-Godault kan op basis van de bezettingsperiode van de site gedateerd worden
tussen 90 en 410 n.C. (context 692). Cat. nr. 231 (336) uit Hofstade stamt uit een context met 
voorwerpen uit de eerste bezettingsfase van het heiligdom op de Steenberg, gedateerd tussen 40
en 170 n.C. (context 85).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Luchtgat in de linker- of rechterzijleuning: cat. nr. 231
in het midden van de rechter armleuning vlak naast de naad en cat. nr. 3847 in de
linkerzijleuning.
Petrografie:  Cat. nr. 231 (336) behoort petrografisch tot pasta 6, toegeschreven aan 
Saint-Pourçain-sur-Besbre of Yzeure.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 3854
(336); Saint-Pourçain-sur-Besbre of Yzeure: petrografische analyse 231 (336).
Datering uit context: 90-170 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
150/165-170(Hofstade)/180 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 165-180/(?)
vermoedelijk later: zie motief 93 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3847: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3851. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Abords est du forum (065). Context nr. 260: Cave aux trois
soupiraux. Bewaringstoestand: borst met twee kindjes. Hoogte: 3,4 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. 
Inventarisnummer: FM9. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Rabeisen
en Vertet 1986, 107 nr. 97.

Cat. nr. 231. Site: Hofstade Steenberg. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 85: Sleuf 50/9, kuil 3 (1950). 
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. 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.

Cat. nr. 3852. Site: Noyelles-Godault. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 692: Graf 29. Bewaringstoestand: volledig. 
Bewaarplaats: Douai MM. Inventarisnummer: 103-T.29. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Bibliografie: Gallia 29, 1971, 230-231 fig. 30 (Ch. Pietri);
Schauerte 1985, 336: graf 29, eerste helft vierde eeuw.

Cat. nr. 3847. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
28009. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde 
afdekplaat. Fijne naad. Luchtgat in de linkerzijleuning op 3,7 cm van de onderzijde. Kleur: wit. Oppervlak: glad, 
poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 167-168 nr. 354.

Cat. nr. 3854. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 14,3 cm. Bewaarplaats: Moulins MD. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Luchtgat in de linkerzijleuning. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1986, 59 nr. 146, pl.XV 145 (foute nummering).

Cat. nr. 3850. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
een groot deel van de rugleuning ontbreekt. Hoogte: 14,1 cm. Bewaarplaats: Wien KM. Inventarisnummer: V1671. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 335-336 nr. 945 
Taf. 112,4-6; Von Gonzenbach 1986, 75-76 Salzburg Nr. 11 Taf. 80,4: Lange 1990, 77 nr. 33.

Cat. nr. 3849. Site: Seeb. Vindplaats: villa rustica. Context nr. 772: Onbekend. Bewaringstoestand: het hoofd en een
fragment van de rechterknie ontbreken. Hoogte: 10,7 cm. Bewaarplaats: Zürich SL. Inventarisnummer: 49.385. 
Productietechniek: 
Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 43 Seeb Nr. 1 Taf. 82,3.

Cat. nr. 3848. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: het hoofd en de 
linkerzijkant ontbreken. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75813. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 168 nr. 356.
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Serie 337: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 120° (zij vormen een hoek van 60°)
- de voetjes van de kindjes zijn gescheiden - kleed met op elk been telkens drie V-vormige 
plooien onder elkaar -kapsel met dubbele dot en vlechtband op het achterhoofd.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 232 en 3841 hebben dezelfde grootte. Cat. nr. 3842 is
12 % kleiner. De interne verhoudingen blijven behouden, maar nr. 3842 is smaller ter hoogte 
van de linkerarm en -schouder.
Externe mechanische verbanden:  stam 54.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3842 (337) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787). Cat. nr. 232 (337) uit Velzeke werd gevonden in een kuil met voorwerpen uit de
derde eeuw (context 232). De bewoning in de betrokken sector van de vicus situeert zich tussen
de late tweede eeuw en het midden van de derde eeuw. Cat. nr. 3843 (337) uit Langon werd 
gevonden in een lararium dat vernield werd tussen 260 en 280 n.C. (context 596). De 
bezettingslaag bevatte vooral vondstmateriaal van het einde van de tweede eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Luchtgat in de linkerzijleuning.
Petrografie:  Cat. nr. 235 (337) behoort petrografisch tot pasta 8, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier Champ Lary.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: petrografische 
analyse 235 (337); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 3842 (337).
Datering uit context: 180/200-260/280 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
180-200/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3841: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 235. Site: Kester. Vindplaats: Perceel D 284 w2. Context nr. 95: Sleuf V, losse vondsten. 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. 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. 3843. Site: Langon. Vindplaats: Les Bosses du Châtel. Context nr. 596: Lararium. Bewaringstoestand: 
fragmenten van de hals, de rechterschouder, het rechterbeen, de linkerkant van de borst, en de onderzijde van de
sokkel. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde 
afdekplaat. Bibliografie: Gallia 31, 1973, 353-356 fig. 4e, midden.

Cat. nr. 3841. Site: Normandie. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 691: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoofd gelijmd, maar authentiek. Hoogte: 15,5 cm. Bewaarplaats: Rouen MDAS. Inventarisnummer: MA31. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat aan de linkerzijde van de zetel. Kleur: wit. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 58 nr. 145 Taf. XVI nr. 146 (fout geplaatste nummering).

Cat. nr. 3842. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Hoogte: 10 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 27952. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Luchtgat links. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 162 nr. 325.

Cat. nr. 232. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1966, Van Durme (C 928: huidig
perceel C 927 g). Context nr. 232: Opgraving Van Durme 1966, kuil. 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. 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: hellingsgraad van de kinderen bedraagt 60 en 120° (zij vormen een hoek van 60°) -
de voetjes van de kindjes zijn gescheiden - kleed met op elk been telkens drie V-vormige 
plooien onder elkaar - kapsel met één dot en een vlechtband op het achterhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 54.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1128 (338) uit Velzeke werd gevonden in een kuil met 
voorwerpen uit de derde eeuw (context 232). De bewoning in de betrokken sector van de vicus
situeert zich tussen de late tweede eeuw en het midden van de derde eeuw.
Inscriptie:  de rugzijde van het maldeel 3853 (338) draagt in gravure de signatuur van Priscus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan 
gesloten met apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Luchtgat in de linkerzijleuning.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 180/200-275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
180-200/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3844: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3844. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 677: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Sporen van verbranding. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: XIXb12.1951.2. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Volgens Van Boekel 1987 afkomstig uit vier maldelen:
twee voor het hoofd en twee voor het lichaam. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Fijne naad.
Luchtgat in de linkerzijleuning. Kleur: wit. Oppervlak wit, plaatselijk grijs tot zwart. Witte engobe ? Verbrand ?. 
Bibliografie: Dheedene 1961, 213 fig. 2; Schauerte 1985, 334-335 Nr. 941 Taf. 112,1-3; Van Boekel 1987, 485-486 
nr. 87.

Cat. nr. 3853. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment van
het maldeel van de voorzijde met het hoofd, de kindjes en een deel van het rechterbeen. Hoogte: 12,2 cm. 
Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 1797. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure: PR(ISCVS). Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990, 77 nr. 
34: herkomst Toulon-sur-Allier (?).

Cat. nr. 1128. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1966, Van Durme (C 928: huidig
perceel C 927 g). Context nr. 232: Opgraving Van Durme 1966, kuil. 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. 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 339: hellingsgraad van de kinderen 50 en 130° (zij vormen een hoek van 80°) - de voetjes
van de kindjes raken elkaar - kleed met gebogen plooien op de benen - kapsel met
middenscheiding en sikkelvormige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 54.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Eén of meerdere luchtgaten: cat. nr. 3839 in de 
linkerzijleuning en cat. nr. 3840 in de linkerzijleuning ter hoogte van de naad en onder de
sokkel.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-200/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3839: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3840. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 15,8 cm. Bewaarplaats: Lyon MCGR. Inventarisnummer: 117.459.7. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Gesloten sokkel. Luchtgaten in de
linkerzijleuning ter hoogte van de naad en onder de sokkel. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 61 nr. 153.

Cat. nr. 3839. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 15,4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75817. Verzameling: Du 
Chatellier. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde
afdekplaat. Fijne naad. Luchtgat in de linkerzijleuning. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 168 nr. 358.
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Serie 340: de hellingsgraad van de kinderen bedraagt 70 en 110° (zij vormen een hoek van 40°)
- de voetjes van de kindjes raken elkaar - kleed met schuine en gebogen plooien, onderbroken
door een verticale lijn in het midden van elk been.
Externe mechanische verbanden:  stam 53.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat in de rechterzijleuning.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150/165-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3862: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3862. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat in de
rechterzijleuning. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 162 nr. 323.

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

Serie 341: de handen van de vrouw onder de voeten van de kindjes - kleed met telkens twee 
verticale plooien op elk been en tongvormige plooien tussen de kindjes - kapsel met horizontale
diadeem en dot in de hals.
Inscriptie:  statuetten cat. nrs. 3867 (341), 3868 (341) en 3869 (341) dragen op de keerzijde van
de basis in gravure de naam van Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Eén of meerdere luchtgaten: cat. nr. 3868 luchtgaten
achteraan in de basis en onder de sokkel.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3869 (341) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische groep
Autun, waarvan ook Pistillus deel uitmaakt (Rabeisen en Vertet 1986, 208-209: testresultaat 
LRMF 11399 en herkomstinterpretatie Autun). Deze groep vormt een coherent geheel op alle 
grafieken.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 3867 (341), 3868 (341)
en 3869 (341), chemische analyse 3869 (341).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3868: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3869. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 261: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder hoofd. Hoogte: 11,05 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 323. 
Productietechniek: 
wit. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 105-106 nr. 94, 208-209.

Cat. nr. 3867. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd. Hoogte: 11,2 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 221. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de keerzijde van de basis in gravure: PISTILLVS. Bibliografie: Vertet en 
Vuillemot 1973, 20 pl.1c.

Cat. nr. 3868. Site: Vienne. Vindplaats: . Context nr. 831: . Bewaringstoestand: de bovenzijde van het achterhoofd 
ontbreekt. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Lyon MCGR. Inventarisnummer: 118-459.8. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Luchtgaten
in het midden van de keerzijde van de basis boven de letter T en onder de sokkel. Inscriptie: op de keerzijde van de 
basis: PISTILLVS. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 61-62 nr. 154.

kleed met soepele plooien - zetel met horizontaal vlechtwerk - wikkelkindjes met ingebonden armen
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Serie 342: handen van de vrouw net boven de voeten van de kindjes - kleed met schuine en
gebogen plooien op de benen en tongvormige plooien tussen de kindjes - kapsel met dubbele
dot en vlechtband op het achterhoofd.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 227 is het grootste exemplaar. Cat. nr. 226 is 5 %
kleiner dan cat. nr. 227 (vergeleken op basis van de afmetingen van het linkerkind en de breedte
van de basis vooraan) en 3 % kleiner dan cat. nrs. 3863 en 3864 (vergeleken op basis van de 
breedte van de zetel aan de benen. De verhoudingen van de vlakken van het vlechtwerk en de 
basis van de keerzijde van cat. nr. 226 verschilt van die van cat. nr. 227.
Externe mechanische verbanden:  stam 55.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3863 (342) uit Avenches werd gevonden in een puinlaag van 
insula 16, die gedateerd wordt vanaf de late tweede eeuw (context 316). Cat. nrs. 226 (342) en
227 (342) uit Harelbeke werden gevonden in een verstoorde context met voorwerpen uit de 
periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Luchtgat in de linkerzijleuning.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3863: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 3863. Site: Avenches. Vindplaats: Insula 16 ost. Context nr. 316: Puinlaag gedateerd vanaf de late tweede
eeuw. Bewaringstoestand: voorzijde van de hals tot boven de voeten. Hoogte: 8 cm. Bewaarplaats: Avenches MR. 
Inventarisnummer: 65.9595. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Von
Gonzenbach 1986, 23-26 Avenches Nr. 12 Taf. 81,6.

Cat. nr. 226. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 
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.

Cat. nr. 3864. Site: Néris. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 663: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd en bovenste
helft van de romp. Hoogte: 7,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28099. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 169 nr. 363.

Serie 343: de handen van de vrouw onder de voeten van de kindjes - kleed met schuine en
gebogen plooien op de benen en tongvormige plooien tussen de kindjes - kapsel met verhoogde
haarrol en dot in de hals.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3866 (343) uit Gueugnon wordt gedateerd tussen 150 en 250 
n.C. naar de productieperiode van terracotta’s in het atelier van Le vieux Fresnes en de concrete
vondstcontext (context 501).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. .
Chemische analyse:  Cat. nr. 3865 (343) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische groep
Autun, waarvan ook Pistillus deel uitmaakt (Camuset - Le Porzou 1985, 57: testresultaat LRMF
10059 en herkomstinterpretatie Autun). Deze groep vormt een coherent geheel op alle 
grafieken.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Gueugnon Le vieux Fresnes: statuette 3866 (343); 
Autun: chemische analyse 3865 (343).
Datering uit context: 150-250 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-200/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3866: Bémont et al. 1993.

Cat. nr. 3866. Site: Gueugnon Le vieux Fresnes. Vindplaats: Atelier voor terracottastatuetten. Context nr. 501: depot 
au dessus du puits. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15,7 cm. Breedte: 6,3 cm. Bewaarplaats: Gueugnon DF. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Gueugnon 1974, 15-16 nr. 11 Pl. II; Bémont 
et al. 1993, 58 fig. 18,6 (J.C. Notet).

Cat. nr. 3865. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: rechterkant
van de voorzijde van de hals tot boven de voeten. Hoogte: 8,6 cm. Bewaarplaats: Paris MC. Inventarisnummer: AC 
2000/348.1. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: hard. Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Camuset - Le Porzou 1985, 56-57 nr. 17: met chemische analyse; Rouvier-Jeanlin 1986, 63 nr. 157.
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Serie 344: de handen van de vrouw op de schouders van de kindjes - de hellingsgraad van de
kinderen bedraagt 70 en 110° (zij vormen een hoek van 40°), met de voeten ver uit elkaar - 
kleed met schuine en gebogen plooien op de benen - kapsel met een brede dot van opgerolde 
vlechten die van boven het voorhoofd op het achterhoofd valt.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3871 is 10 % kleiner dan de afdruk van de mal cat. nr.
3870.
Externe mechanische verbanden:  stam 55.
Inscriptie:  het maldeel cat. nr. 3870 (344) werd op de rugzijde in gravure gesigneerd door 
Pistillus. Statuetten cat. nrs. 3871 (344) en 3872 (344) dragen op de keerzijde van de basis 
eveneens de naam van Pistillus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat in de basis aan 
de rechterzijde. Cat. nr. 3871 met signatuur, gedeeltelijk op het voorste en achterste maldeel.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: maldeel 3870 (344), epigrafie (coroplast) 
3870 (344), 3871 (344) en 3872 (344).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3871: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3872. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 261: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder hoofd. Hoogte: 10,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 71450. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat onderaan de linkerzijleuning. Inscriptie: op de
keerzijde van de basis PISTILLVS. Kleur: wit. Oppervlak grijs. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 169 nr. 362;
Rabeisen en Vertet 1986, 106 nr. 95.

Cat. nr. 3870. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van de 
voorzijde. Gebroken en gerestaureerd ter hoogte van de knieën. Een klein fragment onder de voeten van de
zuigelingen ontbreekt. Hoogte van de afdruk 14,4 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 322 bis. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure: 
PISTILLVS. Kleur: bleek roze. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 21 pl.1d, 5i en 6i.

Cat. nr. 3871. Site: Vallée de la Saône. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 876: Onbekend. Bewaringstoestand: 
vrijwel volledig samengesteld. Hoogte: 13,5 cm. Breedte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 80364. Verzameling: T. Lacroix, Mâcon. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Basis met signatuur, gedeeltelijk op het voorste en achterste maldeel. Luchtgat op de basis ter hoogte van de
rechternaad (na de letter V van de signatuur). Inscriptie: op de keerzijde van de basis: PISTILLVS. Kleur: wit. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 169 nr. 361.

zetel met ronde rugleuning zonder vlechtwerk - wikkelkindjes met ingebonden armen

Serie 345: de handen van de vrouw net boven de voeten van de kindjes - kapsel met dubbele 
dot en vlechtband op het achterhoofd - kleed met tongvormige plooien tussen de kindjes .
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3873 uit Echternach werd gevonden in het hoofdgebouw van de
villa Flur Schwarzuecht. Het complex wordt gedateerd tussen 60 n.C. en het begin van de vijfde
eeuw (context 410).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geringe profieldikte.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 60-410 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 165/180-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3873: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3873. Site: Echternach. Vindplaats: Flur Schwarzuecht, Romeinse villa. Context nr. 410: Hoofdgebouw. 
Bewaringstoestand: bovenzijde vanaf de handen. Hoogte: 8,1 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. 
Inventarisnummer: 76-74/7. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geringe profieldikte. Kleur: 
wit. Bibliografie: Metzler et al. 1981, Abb.196; Schauerte 1985, 329 nr. 921 Taf. 110, 1-3: foutieve datering van 
Pistillus.

Serie 346: de handen van de vrouw net boven de voeten van de kindjes - kapsel met dubbele 
dot en vlechtband op het achterhoofd - kleed met soepele plooien op de benen en op de borst 
één verticale plooi en schuine plooien links en rechts daarvan.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geringe profieldikte.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 200-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3874: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3874. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
15 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geringe 
profieldikte. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 327 Nr. 911 Taf. 108,4-6.
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Serie 347: de onderarmen van de vrouw horizontaal - de zetel versmalt sterk ter hoogte van de
benen.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Op de zijkant sterk ingesneden
zetel.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 3875 (347) en 3876 (347).
Bibliografie foto: cat. nr. 3875: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3875. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 12 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: FG 411. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Op de zijkant sterk ingesneden zetel. Kleur: bruinrood. Oppervlak met plaatselijk witte sporen. Witte 
engobe. Bibliografie: Schauerte 1985, 328 Nr. 914 Taf. 109,3.

Cat. nr. 3876. Site: Pommern. Vindplaats: Heiligtum Marberg. Context nr. 718: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 9,7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 4012. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Op de zijkant sterk ingesneden zetel. Kleur: rood. Oppervlak met plaatselijk sporen van een
witte engobe. Bibliografie: Schauerte 1985, 328-329, 917 Taf. 109,4-5.

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

kleed met soepele plooien - zetel met verticaal vlechtwerk

Serie 997: kind met het hoofd naar links - wikkelkind met de armen vrij - kleed met telkens
drie V-vormige plooien op elk been en een accent op de knie - hoog haarstuk met twee rijen
spiralen boven elkaar.
Iconografische verbanden:  nutrix serie 997 van het atelier van Piso werd niet gedateerd, maar
de voorstelling combineert iconografisch het hoofd van serie 323 met het lichaam van serie 
350. Er is echter geen malverwantschap. Serie 350 werd goed gedateerd: cat. nr. 3886 (350) uit
Pförring-Forchheim werd gevonden in een crematiegraf van het einde van de tweede eeuw 
(context 714). Het situeert zich bovendien in de eindfase van stam 54, die gedateerd werd 
tussen 170/180 en 200/250. Serie 323, die de inspiratie vormde voor het hoofd, behoort tot stam
52, gedateerd tussen 100/117 en 170/180 n.C. De nutrix van Piso is ongeveer 10 % groter dan 
de grootste exemplaren die aan de basis liggen van stam 52. Als besluit kunnen wij stellen dat 
het beeldje gemaakt is op het einde van de tweede eeuw, met kennis van de eigentijdse 
iconografische voorbeelden als serie 350, maar met kenmerken van de kwaliteitsvolle oudere
beeldjes van stam 52, waarvan het hoofd gekopieerd werd en waarvan de afmetingen
nagebootst werden. De afwerking is rudimentair in vergelijking met de nagebootste 
voorbeelden. Voor de chronologie van Piso betekent dit dat het atelier minstens tot het einde
van de tweede eeuw bleef bestaan.
Inscriptie:  maldeel 5119 (997) werd gesigneerd door Piso.
Productietechniek:  kleimal.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre, Bourbon-Lancy of 
Vichy: epigrafie (coroplast) 5119 (997).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 80-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 5119: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 5119. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: Esmonnot (L.), Moulins. Hoogte: 21 cm. Breedte: 11,7 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28011. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd in hoofdletters: PISO. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972,
176 nr. 387.
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Serie 348: kind met het hoofd naar rechts - wikkelkind met de armen vrij - vrouw met de 
rechterhand onder het kind en linkerhand op het kind - kleed met telkens twee V-vormige
plooien op elk been en een accent op de knie -kapsel met één dot en een vlechtband op het 
achterhoofd.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3881 is 3 % kleiner dan cat. nr. 3883.
Externe mechanische verbanden:  stam 54.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 3877 (348), 3878 (348), 3880 (348), 3881 (348) uit 
Toulon-sur-Allier zijn gedateerd tussen 69 en 200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing
van de ateliers Champ Lary en La Forêt (context 787). Cat. nr. 3882 (348) uit Augst werd 
gevonden in een insula uit de tweede helft van de tweede eeuw (context 287). Cat. nr. 234 (248)
uit Destelbergen werd gevonden in een graf met Eifelkeramiek. Het graf was gelegen op de
zuidelijke zandrug die als grafveld werd gebruikt in de periode tussen 170/180 en 275 n.C.
(context 43).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 3878 (348) draagt op de rugzijde, in gravure, de naam van Cossius.
Maldeel cat. nr. 3877 (348) werd gesigneerd op de rugzijde met een icoon in de vorm van een 
blad van 6 cm.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan 
gesloten met apart gevormde afdekplaat. Fijne naad. Luchtgat in de linkerzijleuning.
Petrografie:  Cat. nr. 234 (348) behoort petrografisch tot pasta 9, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier Champ Lary.
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).
Datering uit context: 170/180-200/? n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
180-200/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3881: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3882. Site: Augst. Vindplaats: Insula 5. Context nr. 287: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd. Hoogte: 11,8 cm. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 65.5230. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 16-23 Augst Nr. 23 Taf. 80,5: datering.

Cat. nr. 234. Site: Destelbergen Eenbeekeinde. Vindplaats: Grafveld zuidelijke zandrug. Context nr. 43: Perceel A 
220, vlak C, graf g.e (1967-1969). 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. 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. 3884. Site: Sceaux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 770: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder 
hoofd. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 2070. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Luchtgat in de 
linkerzijleuning. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 173 nr. 378.

Cat. nr. 3877. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Volledig. Hoogte: 15 cm. Breedte: 8 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28180. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie: gesigneerd op de rugzijde van de mal met een blad van 6
cm. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 170 nr. 365.

Cat. nr. 3878. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Fragment zonder het hoofd en de rechterkant van de borst, schuin 
afgebroken vanaf de linkerschouder tot de rechterbovenhoek van de basis. Hoogte van de mal 10,5 cm. Hoogte: 10,5 
cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28137. Productietechniek: kleimal. Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de rugzijde van de mal twee kruisen en op de zijkant in gravure: 
COSSI.M. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 170-171 nr. 366.

Cat. nr. 3880. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Hoogte: 9,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 6847. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met 
een apart gevormde afdekplaat. Luchtgat in de linkerzijleuning. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 171 nr. 367.

Cat. nr. 3881. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig bewaard. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 7281. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met 
een apart gevormde afdekplaat. Luchtgat in de linkerzijleuning op de naad, 5 cm van de onderrand. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 171 nr. 369.

Cat. nr. 3883. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: het hoofd 
ontbreekt. Breedte: 5,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75817. Verzameling: 
Du Chatellier. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 173 nr. 377: foutieve hoogtemaat (bij een breedte van 5,5 cm is de hoogte 10,5 cm).
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Serie 349: kind met het hoofd naar rechts - wikkelkind met de armen vrij - vrouw met 
rechterhand onder het kind en linkerhand op het kind - kleed met telkens drie V-vormige
plooien op elk been, en een accent op de knie - kapsel met één dot en een vlechtband op het 
achterhoofd.
Interne mechanische verbanden:  identieke exemplaren.
Externe mechanische verbanden:  stam 54.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3888 (349) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Luchtgat: cat. nr. 3888
in de rechterzijleuning en nr. 255 in de linkerzijleuning.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
3888 (349).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
180-200/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3888: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 255. Site: Kester. Vindplaats: Perceel D 284 w2. Context nr. 96: Onbekend. 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. 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. 3888. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: restauratie aan de sokkel. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 27952. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat, laag in de 
rechterzijleuning. Kleur: wit, okersporen. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 173 nr. 379; Van 
Boekel 1987, 231 fig. 20.

Serie 350: kind met het hoofd naar links - wikkelkind met ingebonden armen - vrouw met 
rechterhand onder het kind en linkerhand op het kind - kleed met telkens drie V-vormige
plooien op elk been, en een accent op de knie - kapsel met één dot en een vlechtband op het 
achterhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 54.
Iconografische verbanden:  de serie is gemaakt met serie 349 als direct voorbeeld. Het is een 
gedeeltelijk gespiegelde voorstelling. De plooienval van het kleed is op het eerste zicht een 
perfect gespiegelde voorstelling. Een spiegeling door directe roofkopie is echter technisch 
onmogelijk. Daarom moeten wij ervan uitgaan dat het beeld uit de vrije hand werd nagemaakt
met het voorbeeld van serie 349 direct voor ogen. De positie van de handen werd trouwens niet
gespiegeld en ook de voeten van het kind liggen niet onder de armen zoals bij serie 349, maar 
erboven. De keerzijde werd als minder belangrijk aanzien en het vlechtwerk werd niet
gedetailleerd. Uit dit alles blijkt dat serie 350 direct werd afgeleid van serie 349 en dus jonger 
is.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3886 (350) uit Pförring-Forchheim werd gevonden in een
crematiegraf van het einde van de tweede eeuw (context 714).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde rugleuning.
Productieregio:  Centraal-Gallië (iconografie).
Datering uit context: 180-200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-200/250
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3886: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3886. Site: Pförring-Forchheim. Vindplaats: Brandgräberfeld. Context nr. 714: Brandgrab. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 13,2 cm. Bewaarplaats: München PSS. Inventarisnummer: 1978,837a. 
Verzameling: 
Kleur: wit. Bibliografie: Garbsch 1979, Taf. 10,1; Schauerte 1985, 324 Nr. 901 Taf. 107, 4-6.

Serie 351: kind met het hoofd naar links - wikkelkind met ingebonden armen - vrouw met 
rechterhand onder het kind en linkerhand op het kind - kleed met schuine en gebogen plooien 
op de benen - kapsel met één dot en een vlechtband op het achterhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 54.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3887 (351) uit Gueugnon wordt gedateerd tussen 150 en 250 
n.C. naar de productieperiode van terracotta’s in het atelier Le vieux Fresnes (context 503). Cat.
nr. 3885 (351) uit Chamalières werd gevonden in een graf met zeven statuetten en een
doorboorde munt van Nerva (96-98) met zeer sterke gebruikssleet (context 384). Het graf werd
vermoedelijk pas aangelegd na het midden van de tweede eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde rugleuning.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Gueugnon Le vieux Fresnes: statuette 3887 (351).
Datering uit context: 150-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-200/250
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3885: Gallia 17, 1959.

Cat. nr. 3885. Site: Chamalières. Vindplaats: Grafveld aan de Avenue des Thermes, ancien parc du château de
Montjoli. Context nr. 384: Graf met zeven statuetten. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 11,1 cm. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Gallia 17, 1959, 372-374 fig. 12 rechts 
(Fournier).
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Cat. nr. 3887. Site: Gueugnon Le vieux Fresnes. Vindplaats: Atelier voor terracottastatuetten. Context nr. 503: Niveau
van de bevloering boven oven 21. Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Afmetingen uit brief van Paul Damiron
(président de l’Association “Les Amis du Dardon”) van 25-6-03. Hoogte: 10,5 cm. Breedte: 5 cm. Bewaarplaats: 
Gueugnon DF. Inventarisnummer: VF 134. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde 
rugleuning. Bibliografie: Gueugnon 1974, 17-18 nr. 19 pl. III.

kleed met soepele plooien - zetel met horizontaal vlechtwerk

Serie 990: vrij zittend kind, met beide benen gestrekt omhoog, aan de rechterborst - kleed met
soepele gebogen plooien op de benen - kapsel met dubbele dot en vlechtband op het 
achterhoofd.
Inscriptie:  cat. nr. 3910 (990) werd gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië (iconografie). Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 3910 
(990).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3910: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3910. Site: Mâcon. Vindplaats: tranchée pour la construction de la gare du chemin de fer P.L.M.. Context nr.
620: Onbekend. Hoogte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 78820. 
Verzameling: T. Lacroix, Mâcon. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de 
keerzijde van de basis het onvolledig signatuur (P)ISTILLV(S). Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 174 nr. 382.

Serie 352: kind met het hoofd naar rechts - wikkelkind met ingebonden armen - vrouw met de
rechterhand onder het kind en de linkerhand erboven - kleed met telkens twee V-vormige 
plooien op elk been en een accent op elke knie - kapsel met één dot en een vlechtband op het 
achterhoofd.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3892 is 10 % kleiner dan cat. nr. 3889.
Externe mechanische verbanden:  stam 55.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3890 (352) uit Passau werd gevonden in een brandlaag die tot 
stand kwam in de jaren 259/260 n.C. (context 712).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 3889 (352) draagt op de rugzijde de naamstempel van Pistillus.
Statuetten cat. nrs. 3890 (352) en 3891 (352) werden op de keerzijde van de basis in gravure
gesigneerd door Pistillus. Statuette cat. nr. 3892 (352) werd op de keerzijde van de basis in
gravure gesigneerd door Marcello.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan 
gesloten met apart gevormde afdekplaat. Luchtgat: cat. nr. 3890 aan de rechterzijkant en cat. nr.
3892 aan de linkerzijkant.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun Faubourg d’Arroux : maldeel 3889 (352); 
Autun: epigrafie (coroplast) 3889 (352), 3890 (352) en 3891 (352); Gueugnon Le vieux 
Fresnes: epigrafie (coroplast) 3892 (352).
Datering uit context: ?-259/260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3889: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3889. Site: Autun. Vindplaats: Faubourg d’Arroux, Jardin Laurain. Context nr. 303: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. De borst, de rechterschouder en een deel van het gelaat ontbreken.
Hoogte van de afdruk 14,6 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 336. Productietechniek: kleimal. Twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de rugzijde gestempeld: PISTILLVS FECIT. Kleur: wit. Oppervlak 
amber. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 16 pl. 1a en 5k; Rouvier-Jeanlin 1986, 64 nr. 160.

Cat. nr. 3891. Site: Langres. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 597: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment met de
rechterzijleuning en de voeten. Hoogte: 6,2 cm. Bewaarplaats: Langres NMAHL. Inventarisnummer: ST 524-79. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.. Inscriptie: op de keerzijde van de basis, in gravure: 
[PISTILL]VS. Kleur: wit. Bibliografie: Vertet en Zeyer 1983, 41 nr. 13.

Cat. nr. 3892. Site: Luxeuil. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 615: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd. Hoogte: 10 cm. Bewaarplaats: Besançon MBA. Inventarisnummer: A 823. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat.. Luchtgat aan de linkerzijkant. 
Inscriptie: op de keerzijde van de basis, in gravure: MARCIILLO. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: CIL
XIII, 10015, 81; Rouvier-Jeanlin 1986, 65 nr. 162: schrijfwijze MARCILLO; M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 115:
schrijfwijze MARCIILLO.

Cat. nr. 3890. Site: Passau. Vindplaats: Siedlung unter der Klosterkirche Niedernburg. Context nr. 712: 
Zersttörungsschicht. Bewaringstoestand: vooraan het rechterbeen en een deel van de sokkel en achteraan de 
rechteronderzijde van de zetel. Sporen van verbranding. Hoogte: 7,5 cm. Bewaarplaats: München PSS. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde 
afdekplaat.. Luchtgat aan rechterzijde. Inscriptie: op de keerzijde van de basis in gravure [PIST]ILLVS. Kleur: wit.
Sterk verbrand (?). Meerkleurige beschildering. Rode omlopende band in het midden van de sokkel. Schoenen 
goudkleurig. Bibliografie: Lange 1990 (Pistillus), 316 Nr. 7, 317 Abb. 2, 318: datering.

576



Serie 936: kind met het hoofd naar rechts - wikkelkind met ingebonden armen - vrouw met de
rechterhand onder het kind en de linkerhand erboven - kleed met telkens twee V-vormige 
plooien op elk been en een accent op elke knie - kapsel met één dot, een vlechtband op het 
achterhoofd en een haarrol rond het hoofd - rugleuning met vier banden met vlechtwerk.
Externe mechanische verbanden:  stam 55.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3893 (936) uit Gueugnon wordt gedateerd tussen 150 en 250 
n.C. naar de productieperiode van terracotta’s in het atelier van Le vieux Fresnes en de concrete
vondstcontext (context 501).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan 
gesloten met apart gevormde afdekplaat.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Gueugnon Le vieux Fresnes: statuette 3893 (936).
Datering uit context: 150-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3893: Gueugnon 1974.

Cat. nr. 3893. Site: Gueugnon Le vieux Fresnes. Vindplaats: Atelier voor terracottastatuetten. Context nr. 501: depot 
au dessus du puits. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,1 cm. Breedte: 5,9 cm. Bewaarplaats: Gueugnon DF. 
Inventarisnummer: VF 102. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten 
met apart gevormde afdekplaat. Kleur: wit. Bibliografie: Gueugnon 1974, 16 nr. 13 Pl. II; Rouvier-Jeanlin 1986, 65
nr. 163.

Serie 353: kind met het hoofd naar rechts - wikkelkind met ingebonden armen - vrouw met de
rechterhand onder het kind en de linkerhand op het kind - kleed met telkens twee V-vormige
plooien op elk been en een accent op elke knie - kapsel met één dot en een vlechtband op het 
achterhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 55.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3901 (353) werd gevonden in 1914 in een door brand verwoeste
kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt gedateerd door een munt in de 
brandlaag na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in het depot bevond, 
situeert de brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw. Cat. nr. 3899 (353) en 3900
(353) uit Geugnon worden gedateerd tussen 150 en 250 n.C. naar de productieperiode van 
terracotta’s in het atelier van Le vieux Fresnes (contexten 501 en 504). Cat. nr. 3894 (353) uit 
Regensburg werd gevonden op het grafveld van het legioenskamp dat sinds 179/180 n.C. in
Regensburg was gelegerd. Het grafveld werd pas tegen het einde van de tweede eeuw in
gebruik genomen.
Inscriptie:  statuetten cat. nrs. 3894 (353), 3895 (353), 3896 (353), 3897 (353) en 3898 (353)
werden op de keerzijde van de basis in gravure gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Luchtgat op de linkerzijkant of op de keerzijde boven de signatuur.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Gueugnon Le vieux Fresnes: statuette 3899 (353) en
3900 (353); Autun: epigrafie (coroplast)3894 (353), 3895 (353), 3896 (353), 3897 (353) en
3898 (353).
Datering uit context: 180/190-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3894: Schauerte 1985 (voorzijde); Von Gonzenbach 1986 (keerzijde).

Cat. nr. 3901. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van het linkerbeen, de voeten en de basis. Hoogte: 7,4
cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 200 en 202. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 101 Nr. 83.

Cat. nr. 3898. Site: Augst. Vindplaats: Beim Osttor. Context nr. 288: Rundgrab (1966). Bewaringstoestand: bewaard 
zonder hoofd. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 66,3. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde.. Inscriptie: Keerzijde en zijkant van de basis met inscriptie gedeeltelijk vervat in beide maldelen:op de
keerzijde van de basis: PISTILLVS. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 16-23 Augst nr. 22 Taf. 82,4 en
101,5 (signatuur).

Cat. nr. 3897. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: het hoofd en de 
bovenzijde van de rugleuning ontbreken. Hoogte: 10 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 89. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.. Inscriptie: keerzijde en zijkant van de basis met inscriptie
gedeeltelijk vervat in beide maldelen: PISTILLVS, waarbij de P en de S op de zijkanten van de voorste vormhelft 
staan en de letters ISTILLV op de achterste vormhelft. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 16-17 pl.1b.

Cat. nr. 3899. Site: Gueugnon Le vieux Fresnes. Vindplaats: Atelier voor terracottastatuetten. Context nr. 501: depot 
au dessus du puits. Bewaringstoestand: voorzijde zonder hoofd. Hoogte: 10,3 cm. Bewaarplaats: Gueugnon DF. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Gueugnon 1974, 17 nr. 14 Pl. II.

Cat. nr. 3900. Site: Gueugnon Le vieux Fresnes. Vindplaats: Atelier voor terracottastatuetten. Context nr. 504: In de
nabijheid van oven 1. Bewaringstoestand: fragment van de rechterkant met de schouder en een deel van de borst. 
Bewaarplaats: Gueugnon DF. Inventarisnummer: VF 141. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Bibliografie: Gueugnon 1974, 17 nr. 16 Pl. II.

Cat. nr. 3895. Site: Nuits-Saint-Georges Les Bolards. Vindplaats: Commerciële en artisanale zone. Context nr. 694: 
Onbekend. Bewaringstoestand: volledig bewaard. Hoogte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Les Bolards DF. 
Inventarisnummer: 67. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met 
apart gevormde afdekplaat. Keerzijde en zijkant van de basis met inscriptie gedeeltelijk vervat in beide maldelen.
Luchtgat op de keerzijde, boven de signatuur. Inscriptie: op de keerzijde: [P]ISTILLVS. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Gallia 28, 1970, 376-379 fig. 25; Rouvier-Jeanlin 1986, 65 nr. 164.
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Cat. nr. 3896. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: voorzijde van
de basis, de benen en de voeten van het kind. Hoogte: 8 cm. Breedte: 4,9 cm. Bewaarplaats: Auxerre MAH. 
Inventarisnummer: 0-92. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Keerzijde en zijkant van de basis
met inscriptie gedeeltelijk vervat in beide maldelen. Luchtgat aan de linkerzijkant op 3,2 cm van de onderrand. 
Inscriptie: op de keerzijde [P]ISTILLVS. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier -Jeanlin 1971, 345-347 
PL.VIII nr. 26.

Cat. nr. 3894. Site: Regensburg. Vindplaats: Grafveld Kumpfmühlstrasse. Context nr. 725: Gevonden op 0,5 m van de
asresten van graf 530. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Regensburg KKS. 
Inventarisnummer: A 841 (530/A1765). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan
gesloten met apart gevormde afdekplaat. Keerzijde en zijkant van de basis met inscriptie gedeeltelijk vervat in beide 
maldelen. Inscriptie: op de keerzijde van de basis: PISTILLVS. Bibliografie: Schauerte 1985, 325 Nr. 903 Taf. 
108,1-3; Von Gonzenbach 1986, 71-72 Regensburg Nr. 2 Taf. 50,1 en 82,2.

Serie 354: kind met het hoofd naar rechts - wikkelkind met ingebonden armen - vrouw met de
rechterhand onder het kind en de linkerhand op het kind - kleed met soepele gebogen plooien 
op de benen - platte muts die licht verhoogt boven het voorhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 55.
Inscriptie:  statuette cat. nr. 3902 (354) werd op de keerzijde van de basis in gravure gesigneerd
door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Een horizontale groef in de bovenrand van de basis. Fijne naad.
Luchtgat op de linkerzijkant.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 3902 (354).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3902: Rouvier -Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3902. Site: Port-Bodot. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 721: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 12,8 cm. Bewaarplaats: Auxerre MAH. Inventarisnummer: 0-88. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Een horizontale groef in de 
bovenrand van de basis.Keerzijde en zijkant van de basis met inscriptie gedeeltelijk vervat in beide maldelen. Fijne 
naad. Luchtgat op de linkerzijkant. Inscriptie: op de basis in gravure PISTILLVS, waarbij de P en de S op de zijkanten
van de voorste helft staan en de letters ISTILLV op de achterste helft. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: 
Rouvier -Jeanlin 1971, 345-346 pl.VIII nr. 25; Rouvier -Jeanlin 1986, 67 nr. 169.

Serie 355: vrij zittend kind aan de rechterborst, met het rechterbeen omlaag geplooid, het 
linkerbeen gestrekt  - kleed met soepele gebogen plooien op de benen - kapsel met 
middenscheiding en korte loshangende lokken achteraan in de hals - platte muts die licht
verhoogt boven het voorhoofd.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3903 is 3 % kleiner dan cat. nr. 3905, maar heeft iets
hogere schouders en is iets smaller.
Externe mechanische verbanden:  stam 55.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3906 (355) werd gevonden in 1914 in een door brand verwoeste
kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt gedateerd door een munt in de 
brandlaag na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in het depot bevond, 
situeert de brand op het einde van de tweede of het begin van de derde eeuw.
Inscriptie:  statuetten nrs. 3903 (355) en 3905 (355) werden op de keerzijde van de basis in
gravure gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Een horizontale groef in de
bovenrand van de basis. Luchtgat: cat. nr. 3903 in de rechterzijkant en cat. nr. 3906 aan de 
keerzijde onder de bovenrand van de rugleuning.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3906 (355) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische groep
Autun, waarvan ook Pistillus deel uitmaakt (Rabeisen en Vertet 1986, 208-209: testresultaat 
LRMF 11402 en herkomstinterpretatie Autun). Deze groep vormt een coherent geheel op alle 
grafieken.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 3903 (355) en 3905 
(355), chemische analyse 3906 (355).
Datering uit context: 168/180-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3903: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3906. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: keerzijde van het hoofd en de bovenkant van de rugleuning. Hoogte: 6,6 cm. 
Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 131. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Luchtgat in de keerzijde onder de bovenrand van de rugleuning. Kleur: wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Rabeisen en Vertet 1986, 103 nr. 87, 208-209.

Cat. nr. 3904. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. 
Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 257. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 19 pl.17 nr. 13.

Cat. nr. 3905. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd. Breedte van de basis volgens Vertet en Vuillemot 1973, 18 pl.2a: 4,3 cm. De daaruit berekende hoogte bedraagt
11 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 377. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Een horizontale groef in de bovenrand van de basis. Inscriptie: op de keerzijde van de basis in gravure: PISTILLVS. 
Kleur: wit. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 18 pl. 2a: foutieve hoogtemaat.
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Cat. nr. 3903. Site: Roanne. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 744: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 23250. Verzameling: chevalier de
Saint-Thomas, Roanne; Léman, Paris. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Een horizontale
groef in de bovenrand van de basis. Zeer groot luchtgat in de rechterzijkant op 2,6 cm van de onderzijde. Inscriptie: op
de 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 175 nr. 385.

Serie 356: vrij zittend kind aan de rechterborst, met het rechterbeen omlaag geplooid, het 
linkerbeen gestrekt  - kleed met soepele gebogen plooien op de benen - korte schoudermantel 
met kap, die het hoofd omhult.
Externe mechanische verbanden:  stam 55.
Inscriptie:  statuetten nrs. 3907 (356) en 3908 (356) werden op de keerzijde van de basis in
gravure gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Een horizontale groef in de
bovenrand van de basis. Luchtgat: cat. nr. 3908 in de rechterzijkant en cat. nr. 3907 in de
keerzijde van de basis.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast): 3907 (356) en 3908
(356).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3908: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3907. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 261: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder hoofd. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 365. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Een horizontale groef in de bovenrand van de basis..
Luchtgat tussen de letters S en T van de signatuur op de keerzijde van de basis. Inscriptie: op de keerzijde van de basis
in gravure: PISTILLVS. Kleur: wit. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 104 nr. 89.

Cat. nr. 3908. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 13,2 cm. Bewaarplaats: Soisson MM. Inventarisnummer: 1091. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Een horizontale groef in de bovenrand van de basis.. Luchtgat in het midden van de rechterzijleuning. 
Inscriptie: op de keerzijde van de basis in gravure: PISTILLVS. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1986, 69-70 nr. 176.

Serie 357: vrij zittend kind aan de rechterborst, met het rechterbeen omlaag geplooid, het 
linkerbeen gestrekt  - kleed met soepele gebogen plooien op de benen - kapsel met dubbele dot
en vlechtband op het achterhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 55.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3909 (357) uit Gueugnon wordt gedateerd tussen 150 en 250 
n.C. naar de productieperiode van terracotta’s in het atelier Le vieux Fresnes (context 502).
Inscriptie:  statuette nr. 3909 (357) werd op de keerzijde van de basis gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Een horizontale groef in de
bovenrand van de basis.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Gueugnon Le vieux Fresnes: statuette en ovenvondst
(depot in stookkamer) 3909 (357); Autun: epigrafie (coroplast) 3909 (357).
Datering uit context: 150-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3909: Bémont et al. 1993.

Cat. nr. 3909. Site: Gueugnon Le vieux Fresnes. Vindplaats: Atelier voor terracottastatuetten. Context nr. 502: 
dépotoir 4, dans la cour-chaufferie du four 17. Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Gueugnon DF. 
Vondstspecificatie: 1988. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Een horizontale groef in de 
bovenrand van de basis.. Inscriptie: op de keerzijde van de basis in gravure: PISTILLVS. Bibliografie: Bémont et al. 
1993, 58 fig. 18,5 (J.-C. Notet).
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Serie 358: vrij zittend kind aan de rechterborst, met beide benen horizontaal en licht geplooid -
kleed met soepele gebogen plooien op de benen - kapsel met dubbele dot en vlechtband op het
achterhoofd.
Interne mechanische verbanden:  voor- en keerzijde van cat. nr. 228 vormden oorspronkelijk 
geen geheel: zie inscriptie. Cat. nr. 3913 is 8 % kleiner dan cat. nr. 3912.
Externe mechanische verbanden:  stam 55.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3913 (358) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787). Cat. nr. 3911 (358) werd gevonden in 1914 in een door brand verwoeste kelder
te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt door een munt in de brandlaag gedateerd 
na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in het depot bevond, situeert de 
brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw.
Inscriptie:  statuetten cat. nrs. 228 (358) en 3911 (358) tot 3917 (358) werden op de keerzijde 
van de basis in gravure gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Keerzijde en zijkant van de basis met inscriptie: cat. nrs. 228 en
3911 gedeeltelijk vervat in het voorste maldeel en volledig in het achterste maldeel en nrs. 3912
en 3916 gedeeltelijk vervat in beide maldelen. Breed gladgestreken naad. Luchtgat: cat. nr. 228
onderaan in de rechterzijkant en cat. nr. 3911 aan de achterzijde van de basis.
Vooral de dubbele inscriptie van nr. 228 (358) leert ons iets over de productietechniek. 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 gravuur 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.
Petrografie:  Cat. nr. 228 (358) behoort petrografisch tot pasta 11, toegeschreven aan Pistillus
uit Autun.
Chemische analyse:  Cat. nr. 3911 (358) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische groep
Autun, waarvan ook Pistillus deel uitmaakt (Rabeisen en Vertet 1986, 208-209: testresultaat 
LRMF 11388 en herkomstinterpretatie Autun). Deze groep vormt een coherent geheel op alle 
grafieken.
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).
Datering uit context: 168/180-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3913: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3911. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: onderste helft. Hoogte: 7,15 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. 
Inventarisnummer: FM 132. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten 
met apart gevormde afdekplaat. Keerzijde en zijkant van de basis met inscriptie, gedeeltelijk vervat in het voorste 
maldeel en volledig in het achterste maldeel. Luchtgat aan de achterzijde van de basis, onderaan de letters TI van de 
signatuur. Inscriptie: Keerzijde en zijkant van de basis met inscriptie, gedeeltelijk vervat in het voorste maldeel en 
volledig in het achterste maldeel. Op de keerzijde van de basis PISTILLVS en op de zijkanten van de voorste 
vormhelft de letters P en S. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 101-102 nr. 84, 208-209.

Cat. nr. 3916. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 376. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde.. Inscriptie: Keerzijde en zijkant van de basis met inscriptie gedeeltelijk vervat in beide 
maldelen Op de keerzijde van de basis PISTILLVS en op de zijkanten van de voorste vormhelft de letters P en S. 
Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 19 pl.2b.

Cat. nr. 3915. Site: Beire-Charme-Tupin. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 332: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig bewaard. Hoogte: 13,4 cm. Bewaarplaats: Dijon MA. Inventarisnummer: 604. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de keerzijde van de basis een onvolledige inscriptie vervat in het 
achterste maldeel: (P)ISTILLV(S). Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 71 nr. 180.

Cat. nr. 3914. Site: Langres. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 597: Onbekend. Bewaringstoestand: voorzijde zonder
de schouders en het hoofd. Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Langres NMAHL. Inventarisnummer: ST 524-79. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.. Inscriptie: op de rechterzijkant van de basis, op de voorste
vormhelft een onvolledige inscripie: P[ISTILLVS]. Kleur: gebroken wit. Bibliografie: Vertet en Zeyer 1983, 38-39 nr.
12.

Cat. nr. 3917. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment met
het kind. Hoogte: 4 cm. Bewaarplaats: Paris MC. Inventarisnummer: MC AC 3350. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: hard. Oppervlak: glad. Bibliografie: Camuset - Le Porzou
1985, 58 nr. 18.
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Cat. nr. 228. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Majeroux, sector B. Context nr. 160: Perceel A 530 u, verstoorde context 
ten noorden van kuil 44 (1980). 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. 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.

Cat. nr. 3913. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig bewaard. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 7280. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.. Inscriptie: op de keerzijde van de
basis de onvolledige signatuur vervat in het achterste maldeel: (P)ISTILLV(S). Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 174-175 nr. 383; Vertet 1980, 208-211 pl. XX: volgens Vertet werd het hoofd 
apart opgezet; Rouvier-Jeanlin 1986, 71 nr. 181: Rouvier ziet geen sporen van het aanzetten van een nieuw hoofd,
eerder een moulagefout. Volgens kleianalyse is het stuk afkomstig van Autun.

Cat. nr. 3912. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder 
hoofd. Hoogte: 10,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28084. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Keerzijde en zijkant van de basis met inscriptie gedeeltelijk vervat in beide 
maldelen. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de basis PISTILLVS, waarbij de P en de S op de zijkanten van de
voorste vormhelft staan en de letters ISTILLV op de achterste vormhelft. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 175 nr. 384.

Serie 359: kind rechtstaand aan de rechterzijde en zuigend aan de borst - kleed met soepele 
gebogen plooien op de benen - los kapsel met middenscheiding en dot in de hals.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met
apart gevormde afdekplaat. Breed gladgestreken naad. Cat. nr. 3918 met twee luchtgaten 
onderaan in de linkerzijleuning en onder de sokkel.
Chemische analyse:  Autun (Rouvier-Jeanlin 1986, 73: alleen herkomstinterpretatie: Autun).
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 200-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3918: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3918. Site: Bordeaux. Vindplaats: onbekend. Context nr. 356: onbekend. Bewaringstoestand: volledig
bewaard. Hoogte: 12,4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 72473. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Voetstuk onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat.
Breed gladgestreken naad. Luchtgaten onderaan in de linkerzijleuning en onder de sokkel. Kleur: wit. Hardheid: zeer
hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 182-183 nr. 417: vergeleken met het werk van Pistillus; Rouvier-Jeanlin
1986, 73 nr. 186: herkomst Autun via chemische analyse door LRMF.

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

Serie 360: de rechterhand ter hoogte van de linkerborst - kleed met V-vormige plooien op de 
borst - kapsel met dubbele dot boven op het hoofd en een dot op het achterhoofd.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geringe profieldikte. Breed 
gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 130-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3921: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3921. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
14,3 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geringe 
profieldikte. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 320 Nr. 890 Taf. 105,4-6; Van 
Boekel 1987, 451 fig. 100.
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Serie 361: de rechterhand ter hoogte van de linkerborst - geen kleed - manteltip op de 
rechterschouder, rechterbeen onbedekt - kapsel met vlecht op het achterhoofd - sikkelvormige
diadeem.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geringe profieldikte. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier-Süd: statuette 4946 (361).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 200-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3922: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 3922. Site: Tarquimpol. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 782: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 14,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 6858. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak, bijzonder in het haar. Geringe profieldikte. Breed
gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 176-177 nr. 388; Schauerte 1985, 321 Nr. 892
Taf. 106,1-3; Van Boekel 1987, 450 fig. 98.

Cat. nr. 4946. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 531: Horst-Wessel-Ufer (1935). 
Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 5,1 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: S.T.14935. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Vage afdruk. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 449-450 fig. 97.

Serie 362: de rechterhand ter hoogte van de linkerborst - geen kleed - manteltip op 
rechterschouder, rechterbeen onbedekt - groot rond hoofd.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. .
Productieregio:  Oost-Gallië (iconografie).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/160-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3924: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3924. Site: Andernach. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 277: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 12,4 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 36,200. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Kleur: roodbruin tot zwart. Bibliografie: Schauerte 1985, 322 Nr. 896 Taf. 106,6.

Serie 363: de rechterhand ter hoogte van de rechterknie - geen kleed - manteltip op 
rechterschouder, rechterbeen onbedekt - kapsel met vlecht op het achterhoofd - sikkelvormige
diadeem.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3923 (363) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geringe profieldikte. Breed 
gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 200-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3923: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3923. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: de rechtervoet en een deel van de basis zijn gerestaureerd. Hoogte: 13,7 cm. Bewaarplaats: Trier
RL. Inventarisnummer: 99,865a. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geringe profieldikte.
Breed gladgestreken naad. Bijgesneden naad: ingesneden ter hoogte van het kapsel. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 
1901, 65 nr. 101a, Taf. 9,24; Schauerte 1985, 321 Nr. 893 Taf. 106,4-6.
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Serie 364: de rechterhand ter hoogte van de rechterknie - het gegord kleed loopt schuin over de
borst vanaf de rechterschouder - vooraan loshangende haren en een dot op het achterhoofd - 
sikkelvormige diadeem.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 3938 en 3937 behoren tot eenzelfde generatie, maar
de diadeem van cat. nr. 3938 is dunner en de kleinere kleedplooien verlopen niet hetzelfde. 
Mogelijk moet onderscheid worden gemaakt tussen verschillende series.
Externe mechanische verbanden:  stam 51.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3558 (364) werd gevonden in het heiligdom van Hochscheid dat
gedateerd wordt tussen 40 en 275 n.C. (context 520). Cat. nr. 3939 (364) uit Zugmantel-Kastell
wordt gedateerd naar de bezettingsperiode van de site tussen 90 en 260 n.C. (context 867).
Inscriptie:  statuette cat. nr. 3558 (364) draagt op de rugleuning van de zetel in gravure de 
signaturen van Melausus en Fidelis. Statuette cat. nr. 3929 (364) werd in het midden van de 
rugleuning in gravure gesigneerd door Fidelis.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Cat. nrs. 3558 en 3929 met signatuur op de rugleuning van de zetel. Breed 
gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: epigrafie (coroplast) 3558 (364) en 3929 (364),
pigment 3932 (364), 3933 (364) en 3935 (364).
Datering uit context: 90-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-250 n.C. 
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 180-240 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3929: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3930. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 962: aankoop Trier RL 1911. Bewaringstoestand: bijna
volledig samengesteld. Hoogte: 15,8 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 1911,1. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Kleur: wit. Bibliografie: Dheedene 1959, 46 nr. 249; Dheedene 
1961, 214 fig. 6; Schauerte 1985, 295 Nr. 769 (geen afbeelding).

Cat. nr. 3933. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
16,8 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde 
zetel. Kleur: rood. Oppervlak wit. Witte engobe. Bibliografie: Engling 1859, 187 Nr. 1 Pl.II,2; Schauerte 1985, 295 
Nr. 771 (geen afbeelding).

Cat. nr. 3934. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: voorzijde zonder hoofd en schouders. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: 99,848. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Bibliografie: 
Hettner 1901, 65 Nr. 98 Taf. IX,21; Schauerte 1985, 295 Nr. 773 (geen afbeelding).

Cat. nr. 3935. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15,6 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,847. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Kleur: geelrood. Witte engobe. Bibliografie: 
Hettner 1901, 65 Nr. 97a Taf. IX,20: vermoedelijk twijg in de rechterhand; Schauerte 1985, 296 Nr. 781 (geen 
afbeelding).

Cat. nr. 3936. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: de onderzijde ontbreekt vanaf het midden van de benen en werd aangevuld door restauratie. 
Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,845a. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Gladde zetel. Kleur: bruinig wit. Bibliografie: Hettner 1901, 64 Nr. 95a Taf. IX,18; Schauerte 1985, 297 Nr.
784 (geen afbeelding).

Cat. nr. 3937. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: de rechteronderzijde ontbreekt en is gerestaureerd. Hoogte: 17,4 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: 99,846. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Gladde zetel. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 65 Nr. 96a Taf. IX,19; 
Schauerte 1985, 296-297 Nr. 777 Taf. 93,5-6.

Cat. nr. 3932. Site: Groothertogdom Luxemburg. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 499: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: U 253. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Kleur: rood. Witte engobe. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 295 Nr. 772 Taf. 93,3.

Cat. 
bewaard van het hoofd tot halfweg de onderbenen. Hoogte: 12,3 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 39:
207, 27. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de rugleuning van de zetel in
gravure: MIILAVSI F[OR]MA FIDIILIS/ F. De tekst volgt de rand van de rugleuning rond de sterk uitvergrote letter
F in het midden. Kleur: geelwit. Oppervlak: ruw. Bibliografie: Germania 25, 1941, 110 Taf. 16,4 (W. Dehn); 
Weisgerber 1975, 149 Taf. 44,3; Schauerte 1985, 294-295 Nr. 766, Taf. 93,1-2.

Cat. nr. 3929. Site: Pommern. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 719: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 14,6 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: GF 408. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: in het midden van de rugleuning in verticale stand gegraveerd: 
FIdELIS/ FIIC[I]T. Bibliografie: Schauerte 1985, 294 Nr. 765 Taf. 92,4-6.

Cat. nr. 3938. Site: Zugmantel-Kastell. Vindplaats: onbekend. Context nr. 867: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bovenste helft zonder de linkerschouder en -arm. Hoogte: 6,7 cm. Bewaarplaats: Bad Homburg SM. 
Inventarisnummer: Z 2335. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Kleur: beige. Bibliografie: Schauerte 1985, 296 Nr. 782 Taf. 94,1.

vrouw met kind zittend met één kind en aar of vrucht, de borst ontbloot (nutrix)
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het kind zit frontaal op de schoot - vrucht in de rechterhand

Serie 365: kleed - de mantel loopt schuin over de benen vanaf de linkerknie - kapsel met dot in
de hals laag mutsvormig hoofddeksel.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3920 is 10 % kleiner dan cat. nr. 3919. De plooien op
de schouders zijn anders georiënteerd.
Iconografische verbanden:  een verwantschap met stam 35 is niet uitgesloten, maar kan in de 
huidige stand van het onderzoek niet worden bewezen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3919 (365) uit Rheinzabern werd gevonden in een graf uit de
periode tussen 100 en 150 n.C. (context 733).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met met ingesneden zijleuningen. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3919: Ludowici 1908.

Cat. nr. 3919. Site: Rheinzabern. Vindplaats: Grafveld Rappenfeld. Context nr. 733: Graf 70. Bewaringstoestand: 
Knieën, 
Bewaarplaats: Speyer HMP. Inventarisnummer: S.L. Gr 70. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Ludowici 1908, 155 Gr.70 Abb.40; Schauerte 1985, 291 nr. 753 Taf. 91,1.

Cat. nr. 3920. Site: Zugmantel-Kastell. Vindplaats: onbekend. Context nr. 867: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bovenste helft van de keerzijde en de voorzijde zonder de basis. Hoogte: 10,4 cm. Bewaarplaats: Bad Homburg SM. 
Inventarisnummer: SM Z3. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Zetel met met ingesneden zijleuningen. Breed gladgestreken naad. Bibliografie: Schauerte 1985, 291 Nr.
754 Taf. 91, 2-3.

vrouw met kind zittend met één kind en aar of vrucht

wikkelkind met ingebonden armen - aar in de rechterhand

Serie 366: kapsel met loshangende haren en een dot in de hals - afgeronde diadeem met drie 
voorgeplaatste bogen in reliëf ervoor - rugleuning met drie boogvormige uitstulpingen op de 
bovenrand - Cat. nr. 3928 met een gegraveerd rechthoekig veld op de rugleuning gevuld met
een gegraveerd stervormig motief (motieven 54 en 55).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3927 (366) uit Sarre-Union werd gevonden op een site met drie
opeenvolgende bouwfasen gedateerd tussen 130 en 290 n.C. (context 767).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Sarre-Union: maldeel 3927 (366).
Datering uit context: 130-290 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/170-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3928: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3928. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
17,6 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Inventarisnummer: 399. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 293 Nr. 764 Taf. 92,2-3.

Cat. nr. 3927. Site: Sarre-Union Bouquenon. Vindplaats: terrain Klein. Context nr. 767: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Volledig. Hoogte van de mal 18 cm. Hoogte van de afdruk 15,7 cm. 
Hoogte: 18 cm. Bewaarplaats: Strasbourg MA. Inventarisnummer: SU 66.186. Productietechniek: kleimal. Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: roodbruin. Bibliografie: Schauerte 1985, 293 Nr. 763 Taf. 92,1.

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
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Serie 367: kapsel met loshangende haren en een dot in de hals - diadeem met drie afgeronde 
punten.
Externe mechanische verbanden:  stam 66.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3926 (367) werd gevonden in een graf binnen de stadsmuur aan
de Porta Nigra. De graven zijn daarom te situeren voor de aanvang van de bouw van de Porta 
Nigra en de stadsmuur in de periode 160/180 n. C, mogelijk na de invallen in 173/174 n.C.
(context 802).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Cat. nr. 3926 met gegraveerd boogvormig veld op de rugleuning. Breed 
gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: ?)-180 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: (?)-180 n.C. 
Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/170-180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3926: Schauerte 1985.

Cat. nr. 3926. Site: Trier CAT. Vindplaats: Nördliches Gräberfeld: Gräber innerhalb der Stadmauer. Context nr. 802: 
Grab an der Porta Nigra. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 
1909, 511. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gladde zetel
met gegraveerd boogvormig veld op de rugleuning. Breed gladgestreken naad. De plooien van het kleed op de 
mouwen werden geretoucheerd. Kleur: wit. Bibliografie: Dheedene 1961, 213 fig. 4; Schauerte 1985, 292-293 Nr. 755
Taf. 91,4-6.

vrouw met kruik

vrouw met kruik staand met kruik en beker

kruik in de linkerhand, beker in de rechterhand

Serie 516: kleed tot boven de voeten - mantel met rechte zoom tot onder de knieën - kruik in
schuine positie ter hoogte van het linkerbovenbeen  - rechteronderarm horizontaal - beker onder
de rechterborst - geïntegreerd balkvormig voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 314 (516) uit Longlier Respelt werd gevonden op het grafveld 
Moussière dat algemeen gedateerd wordt in de tweede eeuw (context 123). Cat. nr. 4432 (516)
uit Horperath wordt gedateerd naar de gebruiksperiode van het heiligdom tussen het midden 
van de tweede eeuw en het begin van de vierde eeuw, met de nadruk op het einde van de
tweede eeuw tot het midden van de derde eeuw (context 529). Cat. nr. 313 (516) uit Saint-Mard
werd gedateerd voor 250 n.C. vanuit de algemene datering van de vindplaats Majeroux sector A
(context 156).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk.
Petrografie:  Cat. nr. 313 (516) behoort petrografisch tot pasta 34, toegewezen aan het gebied 
van de Treveri. Cat. nr. 314 (516) behoort petrografisch tot pasta 31, toegewezen aan het gebied
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 313 (516) en 314 (516).
Datering uit context: 100/150-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4432: BJ 143-144, 1938-1939.

Cat. nr. 4432. Site: Horperath. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 529: In der Nähe der nördlichen Cella. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd, de linkerschouder en de rechterheup. Bewaarplaats: Bonn RLB. 
Inventarisnummer: 35,250. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: balk. Bibliografie: BJ 143-144, 1938-1939, 398-400, Taf. 73,1 midden (Haberey).

Cat. nr. 314. Site: Longlier Respelt. Vindplaats: Grafveld Moussière. Context nr. 123: Zuidelijke cirkelvormige kuil. 
Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde met de kruik. Hoogte: 3,6 cm. Verzameling: H. Gratia, Hamipré: LR 
13. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht
(Mohs 2). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 313. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Majeroux, sector A. Context nr. 156: Ten noorden van kelder A2. 
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. 
Kleur: licht grijs 10 YR 8/2. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Mertens en Cahen-Delhaye 
1970, 93-94 fig. 42.
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Serie 935: kleed tot boven de voeten - mantel met rechte zoom tot onder de knieën - kruik in
schuine positie ter hoogte van het linkerbovenbeen - rechteronderarm schuin omhoog gericht -
beker ter hoogte van de rechterborst - geïntegreerd kubusvormig voetstuk.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
kubus.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4549: MZ 28, 1933.

Cat. nr. 4549. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Bewaarplaats: Mainz RGZ. Verzameling: Heerdt. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Bibliografie: MZ 28, 1933, 91 Taf. XVII,5.

vrouw met vogel

vrouw met vogel zittend met muurkroon

duif in de rechterhand op de schoot

Serie 464: kleed met V-hals en ruitvormige plooien op de buik - kapsel met brede haarlokken 
links en rechts in de hals die onderaan licht verdikken - muurkroon met vier omgekeerd - 
boogvormige uitsparingen - ronde rugleuning die de schouders onbedekt laat.
Externe mechanische verbanden:  stam 73.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 160-250/260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4083: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4083. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 960: aankoop Trier RL 1899. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder de basis en de voeten. Deze zijn modern toegevoegd bij restauratie. Hoogte: 16,6 cm. Bewaarplaats: 
Trier RL. Inventarisnummer: 99,198. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken
naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 291 Nr. 752 Taf. 90,4-6.

vrouw met vogel staand

een vogel op de borst

Serie 515: geklede vrouw - staande vogel met de kop naar links.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 775 (515) uit Ortho wordt door de algemene begrenzing van het
grafveld waar het gevonden werd gedateerd tussen 50 en 275 n.C. (context 144).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Onbekend.
Datering uit context: 50 - 275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 775.

Cat. nr. 775. Site: Ortho. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 144: Onbekend. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad, poederig.

vrouw met vruchten

vrouw met vruchten staand

vruchten in een mantelplooi ter hoogte van de buik
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Serie 418: linkerbeen gebogen - de mantelplooien draaien rond het linkerbovenbeen en onder 
de linkerknie - lage haarrol met middenscheiding en dot in de hals - sikkelvormige diadeem - 
diadeem met centrale knop.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 259 en 4004 hebben dezelfde afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 48.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 259: Sibenaler 1907.

Cat. nr. 182. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Inventaris
Arlon MAL: herkomst “Martelange”.

Cat. nr. 259. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 3:
het is het enige exemplaar van de serie dat volledig bewaard is, inclusief de sokkel (niet vermeld bij Schauerte).

Cat. nr. 4004. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: de rechterarm,
de voeten en de basis ontbreken. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: bruinachtig. Bibliografie: Schauerte 1985, 302 Nr.
802 Taf. 96,3; Lange 1994, 254-255 Serie 150 Nr. 1.

Serie 419: linkerbeen gebogen - de mantelplooien draaien rond het linkerbovenbeen en onder 
de linkerknie - lage haarrol met middenscheiding en dot in de hals - sikkelvormige diadeem - 
diadeem die overgaat in de lange haarvlechten in de hals en die radiaal geleed is zoals een 
haarrol.
Externe mechanische verbanden:  stam 48.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4005 (419) en 4006 (419) uit Frankfurt-Heddernheim worden 
op grond van de bezettingsperiode van de site gedateerd tussen 75/79 en 260 n.C..
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4006 (419) kan mogelijk aan de Keulse chemische groep worden 
toegeschreven maar heeft een iets hoger gehalte aan TiO2 en Al2O3 (testresultaten FUB -AA 
4770: info G. Schneider).
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: 4006 (419) chemische analyse.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4006: Rüger 1980.

Cat. nr. 4005. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Kleine Haag 2. Context nr. 451: Nordwestlich des 
Israelitischen Friedhofs. Bewaringstoestand: middendeel van de borst tot halfweg de onderbenen. Hoogte van de 

voorzijde 9,6 cm. Hoogte van de keerzijde 9,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  2339. 
Vondstspecificatie: Losse vondst (1912). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes 
op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 64 Nr. 103; Schauerte 1985, 302 Nr. 803; Lange 1994,
254-255 Serie 150 Nr. 2.

Cat. nr. 4006. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Kleine Haag 2. Context nr. 451: Nordwestlich des 
Israelitischen Friedhofs. Bewaringstoestand: bovenste helft. Kleine fragmenten van borst en buik ontbreken. Hoogte: 

9,5 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  2338. Vondstspecificatie: Losse vondst (1912). 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 64-65 Nr. 106; Schauerte 1985, 302 Nr. 804; Lange 1994, 254-255 Serie
150 Nr. 3.

vrouw met vruchten zittend met vrucht

een vrucht in elke hand - zetel met lage rechte rugleuning
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Serie 420: kruisende banden op de borst - mantel schuin over de benen geslagen - kapsel met 
middenscheiding en lange lokken links en rechts in de hals - mutsvormig hoofddeksel - smalle
zijleuningen - parallelle plooien op de benen - parallelle mantelplooien op de benen op gelijke 
afstand van elkaar - zeven verticale kleedplooien op de benen .
Externe mechanische verbanden:  stam 35.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 264 (420) uit Arlon werd gevonden op het grafveld La Spetz in
een graf dat naast een munt van Hadrianus uit de periode 126/138 n.C. twee verschillende 
emailfibulae bevatte die thuishoren in de tweede helft van de tweede eeuw (context 6). 
Rekening houdend met de einddatum van het grafveld, moet het graf gedateerd worden in de
periode 126/150-190/200 n.C. Cat. nr. 4008 (420) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de
Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde 
eeuw (context 877). In deze context werden ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen en rugleuning. Gegraveerde ogen met centrale 
pupil. Gaatje gegraveerd in de haarrol boven het voorhoofd en de dot. Breed gladgestreken 
naad. Bijgesneden naad: cat. nrs. 263 (420), 264 (420) en 265 (420) met een insnede op beide 
armen die de zoom van de mouwen aangeeft.
Petrografie:  Cat. nr. 264 (420) behoort petrografisch tot pasta 22, toegeschreven aan Keulen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4010 (420) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep met 
hoog gehalte aan TiO2 (Schneider 1988, 322-323 Tab.2 Nr. 4755: testresultaat FUB -AA 4755
en herkomstinterpretatie: Heddernheim/Nied). De groep onderscheidt zich van de andere stalen
in het TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en vooral TiO2/Fe2O3 diagram. Hij werd in de literatuur 
toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar iconografie en vondstomstandigheden 
verwijzen tevens naar Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 264 (420); Frankfurt of 
Trier: chemische analyse
 4010 (420).
Datering uit context: 126/150-190/200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
115-125/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 264.

Cat. nr. 264. Site: Arlon. Vindplaats: Grafveld La Spetz. Context nr. 6: Graf 18 (1936). 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. 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.

Cat. nr. 4010. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur in den Wingerten 3. Context nr. 459: Ausgrabung 1963
Parzelle 63, Grube. Bewaringstoestand: middendeel van de voorste helft. Hoogte: 5 cm. Bewaarplaats: Frankfurt 

MVF. Inventarisnummer:  21287. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. 
Bibliografie: Rüger 1980, 66 Nr. 113: Periode Heddernheim IIA (p. 29); Schneider 1988, 322-323 Tab. 2: Analyse Nr.
4755; Lange 1994, 255 Serie 151 Nr. 3.

Cat. nr. 263. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: wit. 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Sibenaler 1907, fig. 18; Dheedene 1959, 101 nr. 543;
Schauerte 1985, 234 nr. 481.

Cat. nr. 4009. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 12,4 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Inventarisnummer: 5435. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Onscherpe afdruk. Bibliografie: Schoppa 1960, 184 Taf. 44 Fig. 6.
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Cat. nr. 265. Site: Theux. Vindplaats: Juslenville, grafveld Sur les Minières. Context nr. 177: Perceel B 758,
opgraving1868/1869: oudere sector. 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. 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.

Cat. nr. 4008. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 13,1 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 7413. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen en rugleuning. Gaatje 
gegraveerd in de haarrol boven het voorhoofd en de dot. Bibliografie: Gose 1972, 203 Abb.389,11; Schauerte 1985, 
233 Nr. 478 Taf. 54,4-6; Lange 1994, 255 Serie 151 Nr. 4.

Serie 421: kruisende banden op de borst - mantel schuin over de benen geslagen - kapsel met 
middenscheiding en lange lokken links en rechts in de hals - mutsvormig hoofddeksel - smalle
zijleuningen - parallelle mantelplooien op de benen op gelijke afstand van elkaar - vier verticale
kleedplooien op de benen - omgekeerd boogvormige ornamenten vooraan op de muts.
Externe mechanische verbanden:  stam 35.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4018 (421) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Ogen met centrale pupil. Gaatje gegraveerd in de
haarrol boven het voorhoofd.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
115-125/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4018: Gose 1972.

Cat. nr. 4018. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 12,6 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 7412. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met ingesneden
zijleuningen. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Gaatje gegraveerd in de haarrol boven het voorhoofd. Kleur: wit. 
Bibliografie: Gose 1972, Abb.389,10; Schauerte 1985, 234 Nr. 482; Lange 1994, 255 Serie 151 Nr. 4.

Serie 422: kruisende banden op de borst - mantel schuin over de benen geslagen - kapsel met 
middenscheiding en lange lokken links en rechts in de hals - mutsvormig hoofddeksel - smalle
zijleuningen - parallelle mantelplooien op de benen op ongelijke afstand van elkaar - zeven 
verticale kleedplooien op de benen .
Externe mechanische verbanden:  stam 56.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 126 (4020) uit Bad Bertrich wordt gedateerd naar de actieve 
periode van het atelier am Heinzenberge  in de tweede en derde eeuw (context 323).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen.
Gegraveerde ogen. Gaatje gegraveerd in de haarrol boven het voorhoofd.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Bad Bertrich am Heinzenberge: statuette 4020 (422).
Datering uit context: 100-300 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4020: Krüger 1942.

Cat. nr. 4020. Site: Bad Bertrich. Vindplaats: Töpferei am Heinzenberge. Context nr. 323: onbekend. 
Bewaringstoestand: de keerzijde en de rechterzijleuning ontbreken. Hoogte ongeveer 14 cm. Bewaarplaats: 
Onbekend. Verzameling: Klerings, Bad Bertrich. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met
ingesneden zijleuningen. Gegraveerde ogen. Gaatje gegraveerd in de haarrol boven het voorhoofd. Kleur: wit. 
Bibliografie: Krüger 1942, Taf. 3 Abb.29,l; Schauerte 1985, 233 Nr. 479.

Cat. nr. 490. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: beige. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 4013. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig
bewaard. Hoogte ca. 14 cm. Bewaarplaats: Onbekend. Vondstspecificatie: Herkomst Saarbrücken (?): zie Weisgerber
1974. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Weisgerber 1974 (Saarbrücken), 84 Taf.
13,1.
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Serie 423: kruisende banden op de borst - mantel schuin over de benen geslagen - kapsel met 
middenscheiding en lange lokken links en rechts in de hals - mutsvormig hoofddeksel - brede 
zijleuningen - gebogen, schuine en visgraatvormige plooien op de benen - muts met vooraan 
omgekeerd boogvormige versiering.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4016 is 7 % kleiner dan cat. nr. 4014. Cat. nr. 4019 is
2 % kleiner dan cat. nr. 4016.
Externe mechanische verbanden:  stam 38.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4019 (423) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
graf op het grafveld van de Feldbergstrasse uit de periode Heddernheim IIA, gedateerd tussen
103/111-150 n.C. (context 428).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Petrografie:  Cat. nr. 4019 (423) behoort petrografisch tot pasta 29, toegewezen aan Frankfurt 
of Trier.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4015 (423) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep met 
hoog gehalte aan TiO2 (Schneider 1988, 322-323 Tab.2 Nr. 4754: testresultaat FUB -AA 4754
en herkomstinterpretatie: Heddernheim/Nied). De groep onderscheidt zich van de andere stalen
in het TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en vooral TiO2/Fe2O3 diagram. Hij werd in de literatuur 
toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar iconografie en vondstomstandigheden 
verwijzen tevens naar Trier. Cat. nr. 4019 (423) behoort eveneens tot de Oost-Gallische 
chemische groep met hoog gehalte aan TiO2 (Schneider 1988, 322-323 Tab.2 Nr. 4748: 
testresultaat FUB -AA 4748 en herkomstinterpretatie: Heddernheim/Nied).
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Frankfurt of Trier: chemische analyse 4015 (423) en
4019 (423), petrografische analyse 4019 (423).
Datering uit context: 103/111-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-140/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4016: ORL B Nr. 16 (Arnsburg).

Cat. nr. 4015. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Baugelände der Nordweststadt. Context nr. 477: Losse 
vondst. Bewaringstoestand: linkerbeen en voorste helft van de zijleuning. Hoogte: 5,7 cm. Bewaarplaats: Frankfurt 

MVF. Inventarisnummer:  24279. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit met roze 
slierten. Bibliografie: Rüger 1980, 66 Nr. 114; Schneider 1988, 322-323 Tab.2: Analyse Nr. 4754; Lange 1994,
255-256 Serie 152 Nr. 3.

Cat. nr. 4019. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 428: Grab 19: 
periode Heddernheim IIA. Bewaringstoestand: bewaard zonder de schouders en het hoofd. Hoogte: 8,3 cm. 
Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: A 2051 f. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Onscherpe afdruk. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat. Bibliografie: Rüger 1980, 66 Nr. 112: Periode Heddernheim IIA; Schneider 1988, 322-323 Tab. 2: Analyse Nr.
4748; Lange 1994, 255-256 Serie 152 Nr. 2.

Cat. nr. 4014. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Severinstrasse/Bonner Strasse. Context nr. 568: 
Severinstrasse (1897). Bewaringstoestand: volledig bewaard. Zwarte sporen van verbranding op het oppervlak. 
Hoogte: 13,2 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 3575. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 490 Taf. 55,3; Lange 1994, 255-256 Serie 152 Nr. 1.

Cat. nr. 4016. Site: Lich-Arnsburg. Vindplaats: Grafveld Hof Güll. Context nr. 608: Graf met een lamp en vier 
terracottastatuetten. Bewaringstoestand: basis gerestaureerd. Hoogte: 11,7 cm. Bewaarplaats: Darmstadt HL. 
Inventarisnummer: A 1919:1556. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: roodachtig wit. 
Bibliografie: ORL B Nr. 16 (Arnsburg), 18 Nr. 4 (foto); Schauerte 1985, 235 Nr. 494 (niet afgebeeld).

Serie 424: kruisende banden op de borst - mantel schuin over de benen geslagen - kapsel met 
middenscheiding en lange lokken links en rechts in de hals - mutsvormig hoofddeksel - brede 
zijleuningen - gebogen, schuine en visgraatvormige plooien op de benen - ingesnoerde muts.
Externe mechanische verbanden:  stam 38.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1195 (424) uit Tienen werd stratigrafisch gedateerd in de 
tweede eeuw (context 941). Cat. nr. 4017 (424) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de
Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde 
eeuw (context 877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere 
periode samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië (iconografie).
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-140/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4017: Gose 1972.

Cat. nr. 1195. Site: Tienen. Vindplaats: Zuidelijke periferie, Grijpenveld. Context nr. 941: werkput 079, vlak 01, spoor
021, laag 01. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig 
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 4017. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 12,6 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 7415. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Onscherpe afdruk. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972,
Abb. 389,13; Schauerte 1985, 234 Nr. 488; Lange 1994, 255-256 Serie 152 Nr. 4.
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Serie 938: kruisende banden op de borst - mantel schuin over de benen geslagen - kapsel met 
middenscheiding en lange lokken links en rechts in de hals - mutsvormig hoofddeksel - smalle
zijleuningen  - parallelle mantelplooien op de benen op ongelijke afstand van elkaar - groot 
bovenlichaam.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4012 (938) is afkomstig van de depotvondst van Bingen
(context 342). Deze context kwam tot stand tussen 140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk 
voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen.
Gegraveerde ogen met centrale pupil. Gaatje gegraveerd in de haarrol boven het voorhoofd.
Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100/140-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4011: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4012. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
bovenste helft van de figuur en de bovenzijde van het rechteronderbeen. Verzameling: Seyler, Bingen. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Gaatje gegraveerd in
de haarrol boven het voorhoofd. Kleur: rood. Lineaire zwarte beschildering: zwart geschilderde diadeem met 
uitgespaarde rode strepen. Bibliografie: Behrens 1915, 99 Nr. 11 Taf. VI A15; Lange 1994, 255 Serie 151 Nr. 1.

Cat. nr. 4011. Site: Worms. Vindplaats: Grafveld Maria Münster. Context nr. 855: Parzelle 63, Grube. 
Bewaringstoestand: de linkerschouder, de linkerarm en het gelaat ontbreken. Sporen van reductie op het oppervlak. 
Hoogte: 15,5 cm. Bewaarplaats: Worms MSW. Inventarisnummer: R(WM) 189. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Donkere 
beschildering van de contouren van de zijleuningen met vlakvullend stermotief en een vlakvullend ruitenmotief op de
voorzijde van de basis. Omlijning van de onderzijde van de onderarm. Bibliografie: Schauerte 1985, 234 Nr. 487 Taf.
55,1-2; Lange 1994, 255 Serie 151 Nr. 2.

vrouw met vruchten zittend met aar en vrucht

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

Serie 425: gegord kleed met parallelle doorbuigende plooien op de benen en franjes van een
onderkleed eronder - puntig vlak boven de rugleuning - lange lokken links en rechts in de hals -
sikkelvormige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 74.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4021 (425) uit Bad Bertrich wordt gedateerd naar de actieve 
periode van het atelier am Heinzenberge  in de tweede en derde eeuw (context 323).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Bad Bertrich Heinzenberge: maldeel 4021 (425).
Datering uit context: 100-300 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4022: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4021. Site: Bad Bertrich. Vindplaats: Töpferei am Heinzenberge. Context nr. 323: onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Een gipsafgietsel bleef bewaard. Het origineel is verloren. Hoogte: 16,5
cm. Bewaarplaats: Mainz RGZ. Inventarisnummer: 28639a. Verzameling: Klerings, Bad Bertrich. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: rood. Bibliografie: Krüger 1942, Taf. 3 Abb.29,c; Schauerte 
1985, 236 Nr. 499 Taf. 56,4.

Cat. nr. 4022. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 14,6 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 30845. Verzameling: F. Fremersdorf. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: beige. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 236 Nr. 500 Taf. 55,4-6.

een aar in de rechterhand - een vrucht in de linkerhand - zetel met afgeronde rugleuning
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Serie 426: ongegord kleed met parallelle doorbuigende plooien tussen de benen en omgekeerd
V-vormige plooien op de benen - de rugleuning laat de schouders vrij - lange lokken links en 
rechts in de hals - sikkelvormige diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 66.
Iconografische verbanden:  de afwezigheid van de hond kan ook door verwering worden 
verklaard.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: (?)-180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 774.

Cat. nr. 774. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: wit. Oppervlak: glad, mat.

Serie 427: ongegord kleed met X-vormige plooien op de borst, parallelle doorbuigende plooien
tussen de benen en franjes van het onderkleed eronder, een verticale plooi op het rechterbeen -
de rugleuning laat de schouders vrij - lange lokken links en rechts tot op de borst.
Externe mechanische verbanden:  stam 67.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 200-275 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 200-250/275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4023: Demarolle en Coudrot 1993.

Cat. nr. 4023. Site: Sarrebourg. Vindplaats: Fanum (?) Marxberg. Context nr. 769: Vondst met meerdere statuetten. 
Bewaringstoestand: het hoofd ontbreekt. Hoogte: 14,8 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: 3120 (50). 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Hardheid: hard. Oppervlak: blinkend. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 71 Nr. 4 fig. 4 a-c.

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot

vruchten of korf op de schoot

Serie 428: kleed met kruisende banden op de borst - mantel schuin over de benen - zetel met 
frontaal drievoudig gelede zijleuningen - sikkelvormige diadeem - lage rechte rugleuning - twee
rijen vruchten op de schoot - kapsel met middenscheiding, een dunne vlecht tussen het 
voorhoofdshaar en de diadeem - drie groepen van drie parels, vooraan in reliëf op de diadeem.
Externe mechanische verbanden:  stam 56.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Frontaal gelede zijleuningen. Gegraveerde ogen.
Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Mogelijk twee ateliers: 4031 (428) roodbruine pasta, 
4032 (428) witte pasta.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4032.

Cat. nr. 4031. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste deel 
tot aan de buik. Hoogte: 6,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 5699. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. 
Kleur: roodbruin. Bibliografie: Rüger 1980, 66 Nr. 116; Schauerte 1985, 241-242 Nr. 524; Lange 1994, 256 Serie154
Nr. 2.

Cat. nr. 4032. Site: Trier CAT. Vindplaats: südliches Gräberfeld St. Matthias. Context nr. 911: Grab N 42 (1906). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 14,8 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 05,283 e. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met ingesneden
zijleuningen. Frontaal gelede zijleuningen. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: 
Römer an Mosel und Saar 1983, 185-186 Grab N42, Abb.123 rechts (K. Goethert-Polaschek): vermelding; Schauerte
1985, 241 Nr. 518 Taf. 58,4-6; Lange 1994, 256 Serie154 Nr. 3; info. G. Van Boekel: correct inventarisnummer en
context.
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Serie 429: kleed met kruisende banden op de borst - mantel schuin over de benen - zetel met 
frontaal drievoudig gelede zijleuningen - sikkelvormige diadeem - lage rechte rugleuning - 
vruchten in een korf met vooraan schuine groefjes - kapsel met middenscheiding, twee dunne 
vlechten tussen het voorhoofdshaar en de diadeem - een groepen van drie parels, vooraan in
reliëf, centraal op de bovenste vlecht.
Externe mechanische verbanden:  stam 56.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4029 (429) uit Graach werd gevonden in het tempelcomplex 
“Graacher Höhe”, samen met scherven uit de tweede eeuw (context 497). De muntvondsten uit
het tempelcomplex dateren de voornaamste activiteit vanaf het midden van de tweede eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100/140-200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-160
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4029.

Cat. nr. 4029. Site: Graach Graacher Höhe. Vindplaats: Bau westlich der Kapelle. Context nr. 497: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15,8 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 36,221. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Gegraveerde ogen. 
Kleur: wit. Bibliografie: TZ 11, 1936, 235-236 Abb. 25 midden; Schauerte 1985, 241 Nr. 520 Taf. 59,2; Lange 1994,
256 Serie 154 Nr. 4.

Serie 430: kleed met kruisende banden op de borst - mantel schuin over de benen - zetel met 
frontaal drievoudig gelede zijleuningen - sikkelvormige diadeem - lage rechte rugleuning - 
vruchten in een korf met vooraan het vlechtwerk aangeduid met een visgraatmotief .
Externe mechanische verbanden:  stam 56.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4030 (430) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 477).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen.
Frontaal gelede zijleuningen. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-160 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 160.

Cat. nr. 4030. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Baugelände der Nordweststadt. Context nr. 477: Losse 
vondst. Bewaringstoestand: middendeel van de voorzijde. Hoogte: 7,5 cm. Bewaarplaats: privéverzameling W.
Kessler. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Breed
gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 66 Nr. 115A; Schauerte 1985, 241 Nr. 522; Lange 1994,
256 Serie154 Nr. 2a.

Cat. nr. 160. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 
8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad.

Serie 431: kleed met kruisende banden op de borst - mantel schuin over de benen - zetel met 
frontaal drievoudig gelede zijleuningen - sikkelvormige diadeem - afgeronde rugleuning - korf
op de schoot bedekt met X-motief - voorhoofdshaar en diadeem, bedekt met dwarse groefjes - 
sikkelvormige diadeem met vooraan een centrale knop in reliëf.
Externe mechanische verbanden:  stam 56.
Iconografische verbanden:  de diadeem is behandeld zoals de haarpartijen en loopt over in de 
lokken links en rechts in de hals. De uitvoering is verwant aan serie 430, maar ze is jonger 
omwille van het niet-begrepen kapsel.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4026 (431) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422). Cat. nr. 4027
(431) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede helft
van de tweede en het begin van de derde eeuw (context 877). In deze context werden echter ook
oudere voorwerpen uit een vroegere periode samengebracht.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4026: Rüger 1980.

Cat. nr. 4026. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 2924. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met ingesneden zijleuningen. Gegraveerde 
ogen. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 66 Nr. 115; Schauerte 1985, 242 Nr. 526; Lange 1994, 256-257 Serie 155
Nr. 2.
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Cat. nr. 3571. Site: Hochscheid. Vindplaats: Bau I (tempel). Context nr. 521: Omgang. Westhoek. Fdpl.34. 
Bewaringstoestand: een fragment van de onderrand van het voetstuk ontbreekt. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Trier 
RL. Inventarisnummer: 39: 207,18. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. 
Bibliografie: Germania 25, 1941, 110 Taf. 16,5 (W. Dehn); Weisgerber 1975, 149 Taf. 44,5: “met brood”; Schauerte 
1985, 241 Nr. 519 Taf. 59,1 en 3: “met korf”; Lange 1994, 256-257 Serie 155 Nr. 4.

Cat. nr. 4027. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: de onderste helft van de voorzijde ontbreekt. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 
7427. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Zetel met
ingesneden zijleuningen. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972,
Abb.388,9; Schauerte 1985, 241 Nr. 523; Lange 1994, 256-257 Serie 155 Nr. 3.

Serie 432: alleen een kleed - ronde rugleuning - de rugleuning bedekt de schouders volledig - 
de bovenste helft van de rugleuning is bedekt met uitgesneden schubben - kapsel met dubbele
dot en haarvlecht midden op het achterhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 68.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4024 (460) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
waterput uit de periode tussen 190 en 260 n.C.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand.
Petrografie:  Cat. nr. 4024 (432) behoort petrografisch tot pasta 40, toegeschreven aan Trier.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4024 (432) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep uit de
omgeving van Trier met een laag gehalte aan TiO2 en Fe2O3 (testresultaat FUB -AA 4764: 
info. G. Schneider). Het staal wijkt licht af door een iets hoger gehalte aan CaO.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse en chemische analyse 4024
(432).
Datering uit context: 190-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 200-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4024: Rüger 1980.

Cat. nr. 4024. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur in den Wingerten 3. Context nr. 460: Bernadottestrasse 
15, Brunnen 2: Periode Heddernheim III. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Frankfurt 
MVF. Inventarisnummer: 22327. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Breed gladgestreken naad. Dikwandig. Basis met gegladde onderrand. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 
YR 6/4). Helderrode beschildering dwars over het kleed onder de borsten en aan de handen. Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, mat tot licht schurend. Bibliografie: Rüger 1980, 67 Nr. 117; Schauerte 1985, 248 Nr. 544
Taf. 63,1-3; Van Boekel 1987, 440 Fig. 89.

Serie 433: alleen een kleed - lage ronde rugleuning - ongegord kleed met op de onderbenen 
plooien die zwak convergeren naar het midden van het rechterbeen, lusvormige verticale plooi
op het rechterbeen - korf met een plat vlak bovenaan en een rechte rand op de knieën - de lage 
rugleuning laat een groot deel van de rug onbedekt - kapsel met middenscheiding met lange
lokken links en rechts in de hals - kleine sikkelvormige diadeem.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 276 is 2 % kleiner dan cat. nr. 4035.
Externe mechanische verbanden:  stam 67.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4036 (433) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een
afbraaklaag van de Schiefferkapelle die gebruikt werd tussen 200 en 275 n.C. (context 880). De
laag kwam tot stand in het begin van de vierde eeuw.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 200/275-310 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 200-275
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 276.

Cat. nr. 4035. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 962: aankoop Trier RL 1911. Bewaringstoestand: een 
fragment van de onderrand van de basis ontbreekt vooraan. Hoogte: 18,8 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: 1911,4. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Dheedene 1959, 46 nr. 252; Schauerte 1985, 255-257 Nr. 591 Taf. 69,4: foutief 
gerangschikt bij zittende met hond, vanuit de hypothese dat alle beeldjes vemeld onder D 1.1.6 voor het bakken 
zouden zijn herwekt, waardoor geen identieke exemplaren zouden bestaan. Cat. nr. 276 weerlegt deze bewering.

Cat. nr. 276. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: wit. Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Sibenaler 1907, fig. 16; Dheedene 1959, 101 nr. 542.

Cat. nr. 4036. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 5a (Schiefferkapelle). Context nr. 880: Schnitt a-b, Schicht 9. 
Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 4,6 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 13 731. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Gose 1972, 26 Abb.137,7 (datering p. 52-54,
267).
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Serie 434: alleen een kleed - lage ronde rugleuning - ongegord kleed met X-vormige plooien op
de borst, horizontaal doorbuigende plooien op de onderbenen, en een lusvormige verticale plooi
op het rechterbeen - twee rijen ronde vruchten op de schoot - de lage rugleuning laat een groot
deel van de rug onbedekt.
Externe mechanische verbanden:  stam 67.
Iconografische verbanden:  er is een duidelijke motiefverwantschap van serie 434 met serie 
379, maar malverwantschap is niet aantoonbaar.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 200-275 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 200-250/275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4037.

Cat. nr. 4037. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 960: aankoop Trier RL 1899. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder hoofd. Volgens Schauerte werd bij restauratie een niet-bijhorend hoofd nr. 4068 opgeplaatst. Hoogte
met inbegrip van het hoofd 17,5 cm. Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,248. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner
1901, 66 parallel bij Nr. 120; Kutzbach 1924, 91 Abb.1 rechts; Schauerte 1985, 258 Nr. 594 Taf. 69,5 en 70,4-5.

Serie 934: alleen een kleed - hoge ronde rugleuning (?) - ongegord kleed met horizontaal 
doorbuigende plooien op de onderbenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 269 (934) uit Remagne werd gevonden in de westsector van het
grafveld die in gebruik was in de periode tussen 190 en 275 n.C. (context 150).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerd rechthoekig veld, 
vooraan op de sokkel.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 190-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 269: Fremault 1966.

Cat. nr. 269. Site: Remagne. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 150: Westsector. 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. 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.

Serie 435: alleen een kleed - hoge hoekige rugleuning - gegord kleed met op de onderbenen 
plooien die convergeren naar de linkerknie, op de borst trechtervormige plooien - vier rijen 
ronde vruchten op de schoot.
Externe mechanische verbanden:  stam 60.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4033 (435) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 4033 (435).
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-240 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4033: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4033. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: de onderzijde van de basis, met uitzondering van de linkervoorhoek, is gerestaureerd. Hoogte: 
14,2 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,824a. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: rood. Witte engobe. Bibliografie: Hettner 1901, 66 Nr. 111a Taf. 9,29;
Schauerte 1985, 244 Nr. 531 Taf. 61,1-3.

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot en aar

een aar in de rechterhand - korf op de schoot
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Serie 436: gegord kleed met parallelle, licht doorbuigende plooien op de onderbenen - brede 
schouders en een smalle zetel - korf op de schoot met vooraan een rechte rand bedekt met 
horizontale groefjes - afgeronde rugleuning die de schouders vrij laat.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak.Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Zetel met ingesneden zijleuningen.
Petrografie:  Cat. nr. 277 (436) behoort petrografisch tot pasta 37, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 277 (436).
Bibliografie foto: cat. nr. 277: foto links: Sibenaler 1907.

Cat. nr. 277. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 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.

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

Serie 437: gegord kleed met amandelvormige plooien rond de borsten, soepel doorhangende 
plooien tussen de benen en verticale plooien op het rechterbeen - lage sikkelvormige diadeem -
de afgeronde rugleuning bedekt de schouders net niet volledig - een boogvormig gegraveerd 
vlak op de bovenzijde van de rugleuning - lange lokken op de schouders .
Externe mechanische verbanden:  stam 66.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4028 (437) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: (?)-180 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/170-180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4028: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4028. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: basis en rechtervoet zijn gerestaureerd. Hoogte: 16,7 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: 99,827. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. 
Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 66 Nr. 114a Taf. 9,32; Schauerte 1985, 245 Nr. 535 Taf. 61,4-6.

Serie 438: gegord kleed met amandelvormige plooien rond de borsten, soepel doorhangende 
plooien tussen de benen en verticale plooien op het rechterbeen - lage sikkelvormige diadeem -
de afgeronde rugleuning laat een groot deel van de rug onbedekt.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4034: Demarolle en Coudrot 1993.

Cat. nr. 4034. Site: Sarrebourg. Vindplaats: Fanum (?) Marxberg. Context nr. 769: Vondst met meerdere statuetten. 
Bewaringstoestand: het hoofd en de voorzijde van de romp ontbreken. Sterk beschadigd oppervlak. Hoogte: 12,7 cm. 
Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: 3119 (51). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: oranjerood. Oppervlak okerrood. Oppervlak: mat. Bibliografie: Schauerte 1985, 245 Nr. 537; Demarolle en
Coudrot 1993, 70 nr. 3 fig. 3,a-c.

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot, aar en vrucht

rechts een aar, links een vrucht, vruchten op de schoot
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Serie 439: gegord kleed met plooien die convergeren naar de linkerknie - hoge hoekige 
rugleuning met in de bovenste helft twee gegraveerde rechthoekige vlakken boven elkaar 
gevuld met kruismotieven (motieven 54 en 55) - de uitstekende hoeken zijn aan de voorzijde 
omrand - gegraveerd rechthoekig veld vooraan op de sokkel (motief 52).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 180/190-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4038: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4038. Site: Alzey. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 276: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd. Hoogte: 14,7 cm. Bewaarplaats: Worms MSW. Inventarisnummer: R 1003. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: 
Schauerte 1985, 243 Nr. 528 Taf. 60,1-3.

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot en ontblote borst

vruchten of korf op de schoot

Serie 440: mantel met één tongvormige plooi op de linkerschouder - rechterbeen onbedekt - 
vier rijen vruchten in een mand - sikkelvormige diadeem.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. .
Productieregio:  Oost-Gallië (iconografie).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 200-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4025: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4025. Site: Neuss. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 665: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Bewaarplaats: Düsseldorf SM. Inventarisnummer: Neuss A 614. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Bibliografie: Schauerte 1985, 248 Nr. 545 Taf. 63,6.

vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot en Ubische hoed

zigzagvormige mantelplooien tussen de benen - lage rechte rugleuning

Serie 441: gegord kleed - mantelrand met één open zigzagvormige plooi, onderaan tussen de
benen - vruchten en aren op de schoot.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4039 (441) uit Jülich werd gevonden in een graf dat voorwerpen
bevatte van het midden tot het einde van de tweede eeuw (context 532).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken naad. Verticale gladdingssporen,
vrijwel op de ganse zetel. Basis met gegladde onderrand.
Petrografie:  Cat. nr. 306 (441) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 306 (441) behoort tot de Keulse chemische groep (testresultaat 
UCL-LGM 306). Deze onderscheidt zich duidelijk op de diagrammen TiO2/K2O, TiO2/Al2O3
en TiO2/Fe2O3..
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: chemische analyse en petrografische analyse 306 
(441.
Datering uit context: 140-190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4039: Schauerte 1985.

Cat. 
Bewaringstoestand: restauratie aan een deel van basis, de zetel, de hals en de keerzijde van de rechterschouder en
rechterarm. Hoogte: 15,1 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 68,1. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: wit. Bibliografie: BJ 170, 1970, 392-393 
Abb.33 (W. Scharenberg en D. Haupt); Schauerte 1985, 340 Nr. 953 Taf. 116,1-2; Lange 1994, 260-261 Serie 165 Nr.
1.

Cat. nr. 306. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.
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Cat. nr. 4040. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 
3,7 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. Inventarisnummer: 5653. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: medium. Bibliografie: Van Boekel 1987, 473 nr. 79; Lange 1994, 260-261 Serie 165
Nr. 4.

zigzagvormige mantelplooien tussen de benen - ronde rugleuning

Serie 442: mantelrand met twee gesloten zigzagvormige plooien tussen de benen - hoed met 
naaldknop, ter hoogte van het rechteroor - vruchten en aren op de schoot - halssnoer met lunula
- frontaal gelede zijleuningen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4045 (442) is 9 % kleiner dan cat. nr. 3041 (442) en is
in verhouding het ook smaller.
Externe mechanische verbanden:  stam 69.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken naad. Gegladde basis. Basis met
gegladde onderrand.
Petrografie:  Cat. nr. 304 (442) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse en pigment 304 (442).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 130/140-260 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling en inscriptie: 140/150-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 304.

Cat. nr. 4045. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder 
Köln RGM. Inventarisnummer: N 3183. Verzameling: C.A. Niessen, Köln. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Loeschcke 1911, 154 Nr. 3183 Taf.
108; Schauerte 1985, 342 Nr. 961; Lange 1994, 262-263 Serie170 Nr. 1.

Cat. nr. 304. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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 443: mantelrand met een achtvormige plooi tussen de benen - vruchten en bloesem op de
schoot - halssnoer met lunula - frontaal gelede zijleuningen.
Externe mechanische verbanden:  stam 69.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak.Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken naad. Basis en zetel met verticale
gladdingssporen. Basis met gegladde onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 130/140-260 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling en inscriptie: 150-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
160-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4047: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4047. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 17,8 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: A 1099. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken naad. Basis en zetel
met verticale gladdingssporen. Basis met gegladde onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 344 Nr. 966 
Taf. 118,5; Van Boekel 1987, 434 Fig. 82; Lange 1994, 263 Serie 174 Nr. 1.
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Serie 444: mantelrand met een achtvormige plooi tussen de benen - vruchten op de schoot - 
halssnoer met lunula - hoed met naaldknop ter hoogte van het rechteroor - frontaal gelede
zijleuningen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4048 en 4050 hebben vrijwel dezelfde afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 69.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4049 (444) uit Frankfurt-Heddernheim kan op basis van de 
algemene bezettingsperiode van de site gedateerd worden tussen 75/79-260 n.C. (context 454).
Cat. nr. 1177 (444) uit een villa in Ambresin werd gedateerd aan de hand van de bewoningsfase
tussen 140 en 275 (context 2).
Inscriptie:  cat. nr. 4050 (444) werd op de rugleuning van de zetel in reliëf gesigneerd met de 
letters VR.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak.Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Statuette nr. 4050 (444) met een opschrift in reliëf op de rugleuning. Gegraveerde 
ogen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 140-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en inscriptie: 
150-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4048: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 1177. Site: Ambresin. Vindplaats: Villa. Context nr. 2: Kamer G. Bewaringstoestand: fragment van de 
voorzijde van boven de voeten tot boven de handen. Tekening in De Looz 1876. 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.

Cat. nr. 4049. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Burgfeld 7. Context nr. 454: Ausgrabungen auf dem 
Christlichen Friedhof (1891/1892). Bewaringstoestand: onderste helft van de voorzijde zonder de basis. Hoogte: 6,9
cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 15318. Vondstspecificatie: Losse vondst . 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit, plaatselijk 
roze. Bibliografie: Rüger 1980, 66 Nr. 111; Schauerte 1985, 343 Nr. 964 Taf. 118,1-3; Lange 1994, 263 Serie 172-173
Nr. 3.

Cat. nr. 4050. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste
helft. Hoogte: 10,7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 15481. Productietechniek: gladde zetel met op
de rugleuning een opschrift in reliëf. Inscriptie: op de rugleuning in reliëf: V/R. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte
1985, 343 Nr. 963 Taf. 118,4; Lange 1994, 263 Serie 172-173 Nr. 2.

Cat. nr. 4048. Site: Worms. Vindplaats: Mainzer Strasse. Context nr. 852: Onbekend. Bewaringstoestand: een deel 
van de rugleuning is gerestaureerd. Hoogte: 19,2 cm. Bewaarplaats: Worms MSW. Inventarisnummer: 583. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen. 
Kleur: wit. Donkere sporen van beschildering aan het halssnoer en in de plooien. Bibliografie: Schauerte 1985, 343
Nr. 962 Taf. 118,1-3; Van Boekel 1987, 436 Fig. 84; Lange 1994, 263 Serie 172-173 Nr. 4.

lusvormige mantelplooien tussen de benen - lage rechte rugleuning

Serie 445: mantelrand met tussen de benen drie verticale lusvormige plooien onder elkaar - 
vruchten op de schoot - frontaal gelede zijleuningen - gegord kleed.
Externe mechanische verbanden:  stam 70.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak.Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-200/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4041: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4041. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder hoofd. Hoogte: 14,8 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 17529. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. 
Bibliografie: Schauerte 1985, 345 Nr. 971 Taf. 119, 1-3; Lange 1994, 261 Serie166 Nr. 1.
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Serie 449: mantelrand met tussen de benen drie verticale lusvormige plooien onder elkaar - 
vruchten op de schoot - frontaal gelede zijleuningen - ongegord kleed.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4042 (449) en 4044 (449) hebben vrijwel dezelfde
afmetingen. Cat. nr. 4043 (449) is 10 % kleiner dan cat. nr. 4042 (449).
Externe mechanische verbanden:  stam 70.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4044 (449) uit ‘s-Gravenhage behoort tot de jongste
nederzettingsfase van de site van de Scheveningseweg, gedateerd in de periode tussen 180 en 
250 n.C. (context 754).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak.Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand en ingesneden
binnenhoeken.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 180-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-200/250
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4042: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4043. Site: Backersbosch. Vindplaats: Romeinse villa (1879-1880). Context nr. 322: Afvalkuil van de villa. 
Bewaringstoestand: onderste helft van het beeldje en de rechterarm. Hoogte: 11,3 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. 
Inventarisnummer: HH 93. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand. Kleur: witter dan Munsell 5 Y 8/1. Roodbruine
beschildering (Munsell reddish brown 5YR 5/3 en 5 YR 5/4 tot light reddish brown 5 YR 6/3) tussen de vingers, op de
vruchten, drie horizontale ribbels die de voorzijde van de zijleuningen in drie delen, omlijning van de voorzijde van de
basis met een ruitenpatroon erbinnen. Sporen van roodbruine verf in de plooien van het kleed en op de linkerzijde en
de bovenkant van de rugleuning. Bibliografie: Schauerte 1985, 345 Nr. 974; Van Boekel 1987, 460-461 nr. 68.

Cat. nr. 4042. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig, 
met uitzondering van een recent gemaakt gaatje in het achterhoofd. Hoogte: 19,1 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: 4129. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.
Onscherpe afdruk. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 345 Nr. 973 Taf. 119,4-5; Lange 1994, 261 Serie167 Nr.
1.

Cat. nr. 4044. Site: ‘s-Gravenhage. Vindplaats: Scheveningseweg (1984). Context nr. 754: Jongste nederzettingsfase. 
Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde met de benen, de basis en een fragment van het achterhoofd. Hoogte: 
10,6 cm. Bewaarplaats: ‘s-Gravenhage SAS. Inventarisnummer: SCH 84.538.I. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Onscherpe afdruk. Basis met gegladde onderrand en ingesneden binnenhoeken. 
Kleur: wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 461-462 nr. 69; Van Boekel 1989 (Scheveningseweg), 21
fig. 21.

rechte mantelplooien tussen de benen - ronde rugleuning

Serie 446: vruchten en een aar op de schoot - de bovenste helft van de rugleuning is versierd 
met uitgesneden schubben - mantel vastgemaakt met twee fibulae.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4069 (446) uit Trier werd gevonden in het atelier Trier-Süd dat
actief was van de eerste eeuw tot de jaren 350/353 n.C. (context 531).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geringe profieldikte. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier-Süd: statuette 4069 (446).
Datering uit context: 0-350/353 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 180-240 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4069: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4069. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 531: Horst-Wessel-Ufer (1935). 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd en basis. Hoogte: 11,3 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST
14 937. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geringe 
profieldikte. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: TZ 11, 1936, 222 nr. ST 14937 (S. Loeschcke); 
Schauerte 1985, 351 Nr. 999 Taf. 123, 7-9; Van Boekel 1987, 439 Fig. 88.

Serie 939: vruchten en een aar op de schoot - mantel vastgemaakt met één fibula.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 305 (939) uit Longlier Massul werd gevonden in een graf 
waarvan de bijzetting door een munt van Gordianus III (238-244) gedateerd wordt na 238 n.C.
(context 121).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië (iconografie).
Datering uit context: 238-244(?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 238-244/275 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 305: Hector 1968.

Cat. nr. 305. Site: Longlier Massul. Vindplaats: Grafveld Marfontaine. Context nr. 121: Graf. 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. Kleur: roodachtig. Bibliografie: De Loë 1937, 282-285 (afgietsel); Dheedene 1959, nr. 582;
Hector 1968, fig. 1.
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doorhangende kleedplooien tussen de benen - hoge hoekige rugleuning

Serie 451: vruchtenkorf op de schoot.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4070 (451) uit Neuwied-Niederbieber werd op basis van de
algemene datering van de site gedateerd tussen 185 en 260 n.C..
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 4070 (451).
Datering uit context: 185-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/180-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4070: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4070. Site: Neuwied-Niederbieber. Vindplaats: zwischen Kierche und Kastell im Quellbereich. Context nr. 
667: Vondst 1884. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 18,7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 
38,196. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: grijsbruin.
Oppervlak grijswit. Grijswitte engobe. Bibliografie: Schauerte 1985, 347 Nr. 980 Taf. 120, 4-6.

vrouw met vruchten triade met Ubische kledij

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

Serie 447: vruchten op de schoot.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4052 is 4 % kleiner dan cat. nr. 4053.
Externe mechanische verbanden:  stam 71.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4053 (447) uit Vechten werd gevonden in tweede-eeuwse 
stortlagen in en rond de oude Rijnbedding (context 817).
Inscriptie:  cat. nr. 4052 (447) werd op de rugleuning van de zetel in reliëf gesigneerd door 
Fabricius uit Keulen.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen. Breed
gladgestreken naad. Cat. nr. 4052 (447) met gesloten onderzijde en vijf kleine luchtgaten. Cat.
nr. 4053 (447) met open onderzijde. Cat. nr. 4052 (447) met een opschrift in reliëfop de 
rugleuning.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: statuette epigrafie (plaatsnaam en coroplast) 4052
(447).
Datering uit context: 100-200 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 180-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4052: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4052. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Bonner Strasse 261/ Mathias-Kirchplatz. Context nr. 583: Gevonden bij
bouwwerken in 1923. Bewaringstoestand: het hoofd van de rechtervrouw is nieuw gemaakt bij restauratie. Hoogte: 
12,7 cm. Breedte: 12,2 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 23,35. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Gladde zetel met op de rugleuning een opschrift in reliëf. Gegraveerde ogen. Breed
gladgestreken naad. Gesloten onderzijde met vijf kleine luchtgaten. Inscriptie: op de keerzijde in reliëf: CCAA IPSE/
FABRICIVS F(ECIT). Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 338 Nr. 949 Taf. 113, 1-3; Van Boekel 1987, 438 
Fig. 87; Lange 1994, 259-260 Serie 164 Nr. 1, Abb. 12-13.

Cat. nr. 4053. Site: Vechten. Vindplaats: Oude Rijnbedding. Context nr. 817: Stortlaag uit de tweede eeuw. 
Bewaringstoestand: rechtervrouw zonder hoofd en rechterzijleuning. Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: privéverzamling,
Utrecht . Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Open onderzijde. Kleur: gebroken
wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 468-469 nr. 75; Lange 1994, 259-260 Serie 164 Nr. 3.

Serie 448: vruchten en aren op de schoot.
Externe mechanische verbanden:  stam 71.
Inscriptie:  cat. nr. 4054 (448) werd op de rugleuning in reliëf gesigneerd door Ianetus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen met centrale 
pupil. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: 190-250/300 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en inscriptie: 
190-220/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4054: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4054. Site: Bonn. Vindplaats: Beim Sterntor. Context nr. 350: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 11,7 cm. Breedte: 11,7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 15475. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de 
rugleuning in reliëf een dubbele signatuur met het eerste deel in omgekeerd verloop: (TICE)F SVTENAI/ IANETVS
F(ECIT) X. Kleur: wit. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 111; Schauerte 1985, 339-340 Nr. 952 Taf. 115,1-3: met 
bibliografie.

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

mannelijke bijfiguur met puntig hoofddeksel - staafvormig voorwerp en gekruiste benen
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Serie 450: mantelrand met tussen de benen twee verticale lusvormige plooien onder elkaar - 
halssnoer met lunula - lage rechte rugleuning.
Interne mechanische verbanden:  de hoofden van cat. nrs. 4055 (450) en 4056 (450) hebben 
gelijke contouren, verhoudingen en afmetingen. Cat. nr. 4057 (450) is 6 % kleiner dan nr. 4055
(450).
Externe mechanische verbanden:  stam 70.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4056 (450) uit ‘s-Gravenhage behoort tot de jongste
nederzettingsfase van de site van de Scheveningseweg, gedateerd in de periode tussen 180 en 
250 n.C. (context 754). Cat. nr. 4057 (450) uit Bonn-Lengsdorf werd gevonden in een waterput
uit het derde kwart van de tweede eeuw (context 354). Vermits dit laatste exemplaar in de
ontwikkeling van de serie jonger is dan nr. 4056 (450), moet de datering van de waterput
minstens verruimd worden tot de volledige tweede helft van de tweede eeuw.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Onderzijde van de basis geglad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150-175 en 180-200/250 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling: 180-200/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4055: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4057. Site: Bonn-Lengsdorf. Vindplaats: Städtische Ziegelei. Context nr. 354: römische Brunnen. 
Bewaringstoestand: het hoofd en een deel van de borst ontbreken. Hoogte: 13,5 cm. Breedte: 6,9 cm. Bewaarplaats: 
Bonn RLB. Inventarisnummer: 32457. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op
het 
Bibliografie: Schauerte 1985, 346 Nr. 977 Taf. 120,1-3; Lange 1994, 261-262 Serie 168 Nr. 1 Abb. 64.

Cat. nr. 4056. Site: ‘s-Gravenhage. Vindplaats: Scheveningseweg (1984). Context nr. 754: Jongste nederzettingsfase. 
Bewaringstoestand: drie fragmenten van eenzelfde beeldje: het hoofd met een hoogte van 5,8 cm, het hoofdje van de
bijfiguur met een hoogte van 2,8 cm, en een fragment van de mantel. Bewaarplaats: ‘s-Gravenhage SAS. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Onscherpe afdruk. Bibliografie: Van Boekel 1989
(Scheveningseweg), 17 fig. 14, 20 fig. 18 en 20.

Cat. nr. 4055. Site: Valkenburg. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 814: Losse vondst. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 18,5 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: h 1941/3.7. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Onderzijde van de basis geglad. 
Kleur: witter dan licht grijs (Musell 10 YR 8/1). Oppervlak: ruw. Bibliografie: Schauerte 1985, 346 Nr. 978; Van 
Boekel 1987, 469-470 nr. 76: bijfiguur beschreven als man met boog of stok, met mantel of kapmantel met puntige
kap; Van Boekel 1989 (Scheveningseweg), 20 fig. 19: bijfiguur beschreven als soldaat met zwaard of boog en
zwaardriem over de borst en op het hoofd een puntige muts of helm met helmkam; Lange 1994, 261-262 Serie 168 Nr.
3.

vrouw met vruchten zittend met vruchten en muurkroon

een vrucht in beide handen

Serie 452: kleed met V-vormige plooien op de borst - mantel schuin over de benen geworpen, 
vanaf de linkerknie - ronde muurkroon met aanduiding van steenverband - lage rechte 
rugleuning.
Productietechniek:  gipsmal: kleine malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde
onderrand. Retouches voor het bakken: bij cat. nr. 4059 (452) de vingers en bij cat. nr. 279 
(452) retouches van de kleedplooien ter hoogte van de naad. Cat. nr. 279 (452) met verschoven
binnennaad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 279.

Cat. nr. 4059. Site: Nijmegen. Vindplaats: Ulpia Noviomagus, Dijkstraat. Context nr. 678: Losse vondst. 
Bewaringstoestand: onderste helft van de voorzijde. Hoogte: 8,1 cm. Bewaarplaats: Nijmegen OGA. 
Inventarisnummer: ULP 1985 775. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes 
op het oppervlak. Vingers gegraveerd voor het bakken (zie G. Van Boekel). Kleur: wit. Hardheid: medium. 
Oppervlak: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 465 nr. 73; Lange 1994, 256 Serie 153 Nr. 3.

Cat. nr. 279. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.
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vrouw met vruchten zittend met gevulde schoot en muurkroon

korf op de schoot

Serie 456: kleed met V-hals en ruitvormige plooien op de buik - kapsel met bandvormige, 
platte lokken bedekt met groefjes - muurkroon met vier omgekeerd boogvormige uitsparingen -
ronde rugleuning die de schouders onbedekt laat.
Externe mechanische verbanden:  stam 73.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 278 (456) behoort petrografisch tot pasta 32, toegewezen aan het gebied 
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 278 (456).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 160-250/260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 278.

Cat. nr. 278. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 166: Onbekend. 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 . 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”.

vruchten en aren op de schoot

Serie 457: gegord kleed met doorhangende plooien tussen de benen en omgekeerd V-vormige 
plooien op de benen - de mantel valt verticaal omlaag vanaf de linkerschouder - ronde 
muurkroon.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1105 (457) is afkomstig uit een afvalkuil met voorwerpen van 
het einde van de tweede eeuw (context 38). Cat. nr. 4060 (457) uit Dhronecken Hochwald werd
gevonden in een laag die tot stand kwam na de gedeeltelijke of gehele vernieling van het 
heiligdom in de periode tussen 364 en 378 n.C. (context 398).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand. Basis
met ingesneden binnenhoeken en met bijgesneden binnenrand.
Petrografie:  Cat. nr. 1105 (457) behoort petrografisch tot pasta 32, toegewezen aan het gebied
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 1105 (457).
Datering uit context: 180-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4060: Schauerte 1985.

Cat. nr. 1105. Site: Clavier Vervooz. Vindplaats: Centrale vicus. Context nr. 38: dépotoir. Bewaringstoestand: 
voetstuk met de benen van een zittende godin. Op de rugzijde staat vermeld “Vervoz 5/1967 A.20, dépotoir fin 2ième
S”. 
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. 
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”.

Cat. nr. 4060. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,2 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,828. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen. Breed
gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 66 Nr. 115 Taf. 9, 33; 
Schauerte 1985, 244 Nr. 529 Taf. 60, 4-6.

vrouw met vruchten zittend met muurkroon vrucht en aar

vrucht in de rechterhand - aar in de linkerhand
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Serie 454: kleed met tongvormige plooien op de buik en verticale lusvormige plooien rond de
benen - kapsel met middenscheiding in bandvormige, platte lokken bedekt met groefjes - 
muurkroon met twee omgekeerd boogvormige uitsparingen - lage rechte rugleuning - de rug is
volledig bedekt met visgraatvormige plooien.
Externe mechanische verbanden:  stam 72.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 160-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4071: Schauerte 1985.

Cat. nr. 4071. Site: Altrier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 274: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig
samengesteld. Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: Luxembourg MNHA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schauerte 1985, 301
Nr. 799 Taf. 96,4-6.

Serie 453: kleed met tongvormige plooien op de buik en verticale lusvormige plooien rond de
benen - kapsel met middenscheiding in bandvormige, platte lokken bedekt met groefjes - 
muurkroon met twee omgekeerd boogvormige uitsparingen - lage rechte rugleuning - op de rug
is een driehoekig vlak onder de nek niet bedekt door de plooien van het kleed.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4062 en 4063 hebben gelijke afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 72.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4062 (453) en 4063 (453) uit Frankfurt-Heddernheim worden 
gedateerd aan de hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C..
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 160-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4062: Rüger 1980.

Cat. nr. 4064. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: hoofd. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,1246. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 68 Nr. 151 Taf. 12,66; Schauerte 1985, 301 Nr. 800.

Cat. nr. 4063. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Baugelände der Nordweststadt. Context nr. 477: Losse 
vondst. Bewaringstoestand: onderste helft van de voorzijde. Hoogte: 10,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  23435. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Kleur: wit, plaatselijk roze verkleurd. Bibliografie: Rüger 1980, 61 Nr. 92; Schauerte 1985, 301 Nr. 798.

Cat. nr. 4062. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bovenste helft van de figuur en de voorzijde van het linkerbeen. Hoogte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 
Inventarisnummer: X 7441. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bruine beschildering in de vakken tussen de torens van de 
muurkroon, in de hals en in sommige plooien. Bibliografie: Rüger 1980, 61 Nr. 91; Schauerte 1985, 301 Nr. 797.
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MAN

Apollo

Apollo staand met plectrum, patera en lier

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

Serie 533: mantel die het bovenlichaam en het linkerbeen onbedekt laat, afhangend van de
linker bovenarm naar de rechterheup - benen naast elkaar - lier steunend op een pijler, bedekt 
met parallelle schuine groefjes met wisselende oriëntatie - lier met twee horizontale banden 
boven en onder de snaren - kapsel met losse lokken op de schouders, een dot boven op het 
hoofd.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4217 (533) is 7 % kleiner dan cat. nr. 4218 (944).
Externe mechanische verbanden:  stam 86.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en geprofileerde onderrand.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4217: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4217. Site: Nantes. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 661: Onbekend. Bewaringstoestand: restauratie aan de
onderzijde van de sokkel. Hoogte: 17,5 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd
vierhoekig voetstuk: afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en geprofileerde onderrand. Bibliografie: Gallia
41, 1983, 316 fig. 20; Van Boekel 1987, 249 Fig. 27.

Serie 944: mantel die het bovenlichaam en het linkerbeen onbedekt laat, afhangend van de
linkerbovenarm naar de rechterheup - benen naast elkaar - lier steunend op een pijler, bedekt 
met parallelle schuine groefjes met wisselende oriëntatie - lier met horizontale rij ringen 
bovenaan de snaren - kapsel met losse lokken op de schouders, een langwerpige rol boven op
het hoofd, haarrol rond het hoofd, een dot boven de nek en vijf losse lokken op de rug.
Externe mechanische verbanden:  stam 86.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat aan de keerzijde ter hoogte
van de linkerhand.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4218: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4218. Site: Pupillin. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 722: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste helft, 
bewaard tot onder de knieën. Gedeeltelijk verbrand oppervlak. Hoogte: 11,7 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 32909. Verzameling: Guichard. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Luchtgat aan de keerzijde ter hoogte van de linkerhand. Kleur: wit. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 221 nr. 530 (vermeldt een tweede, niet afgebeeld exemplaar uit Saint-Pourçain-sur-Besbre 
onder nr. 531 en een exemplaar uit Vichy, Moulins MAA inv. 5.2.153)..

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

Serie 534: mantel die het bovenlichaam onbedekt laat, afhangend van de linker onderarm naar
het rechterbeen - benen gekruist - lier steunend op een pijler - kapsel met haarrol rond het 
hoofd, een dot boven de nek en een dubbele dot boven op het hoofd .
Externe mechanische verbanden:  stam 87.
Inscriptie:  cat. nr. 4219 (534) werd op de keerzijde van de basis gesigneerd door Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met inscriptie aan de keerzijde. Breed
gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: epigrafie (coroplast) 4219 (534).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 160/180-192/200(?) n.C. Datering gecorrigeerd
met inscriptie: 160/170-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4219: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4220. Site: Arentsburg. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 279: Onbekend. Bewaringstoestand: middendeel 
van de figuur van de hals tot de knieën. Een deel van de lier ontbreekt. Hoogte: 8,3 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. 
Inventarisnummer: AR 328. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: licht grijs. Rode beschildering. Rond de rechter bovenarm werden twee 
rode armbanden geschilderd. Donkerrode sporen bevinden zich op de vingers van de rechterhand, de tepels, de navel,
de genitaliën, de lus van het kleed, op de linkerschouder en op een stuk van de pijler. Bibliografie: Van Boekel 1987,
254-255 nr. 2; Lange 1994, 266-267 Serie 182 nr. 7.

605



Cat. nr. 4219. Site: Heerlen. Vindplaats: Romeins gebouw aan de zuidkant van de Valkenburger Weg. Context nr. 
512: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd, lier en linker onderarm ontbreken. Roestvlekken op het oppervlak en 
donkerbruine tot zwarte stippen, vooral op de bovenste helft. Hoogte: 16,9 cm. Bewaarplaats: Heerlen TM. 
Inventarisnummer: 3836. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Gesloten binnenruimte ter hoogte van de voeten 
en de hals. Geen luchtgat. Inscriptie: op de keerzijde van de basis, in gravure: SERVA/ NDVS/ FECIT. Kleur: wit. 
Oppervlak grijswit. Roestsporen. Zwart en donkerbruin gespikkeld oppervlak. Bibliografie: Van Boekel 1987, 
252-253 nr. 1; Lange 1994, 266-267 Serie 182 nr. 5.

Serie 945: mantel die het bovenlichaam onbedekt laat, afhangend van de linkeronderarm naar 
het rechterbeen - benen gekruist - lier steunend op een pijler - kapsel met haarrol rond het hoofd
en een dot boven de nek - kleed met aan de keerzijde twee parallelle verticale plooien en vier 
schuine plooien.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
kubus.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/160-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4221: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4221. Site: Krefeld Gellep. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 590: Grab 4055 (zonder verdere bijgaven). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 20,8 cm. Bewaarplaats: Krefeld MBL. Inventarisnummer: 4055/1. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Vage afdruk. 
Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 247 Fig. 26; Lange 1994, 266-267 Serie 182 nr. 3.

Apollo zittend met plectrum, lier en griffioen

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

Serie 535: mantel gedrapeerd over de schoot en het linkerbeen, een tongvormige manteltip op 
de linkerschouder - de lier met concave zijkanten steunt op de linkerzijleuning - de
vingertoppen op één lijn boven de bevestigingsknoppen van de snaren.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3551 is 10 % kleiner dan cat. nr. 4222. Cat. nr. 776
heeft dezelfde afmetingen als cat. nr. 4222.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4222 (535) wordt door de site van Frankfurt-Heddernheim 
algemeen gedateerd tussen 75/79 en 260 n.C. (context 449).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: pigment 4222 (535).
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/180-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4222: Rüger 1980.

Cat. nr. 4223. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: hoofd, borst, lier en rechterbovenhoek van de zetel. Andere delen van het bovenlichaam werden 
modern toegevoegd bij restauratie. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,1016. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Gladde zetel. Gegraveerde ogen. Kleur: wit. Volgens Hettner 1901 sporen van gele 
beschildering. Bibliografie: Hettner 1901, 60 nr. 47 Taf. VIII,4.

Cat. nr. 4222. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Kleine Haag 1. Context nr. 449: Zisterne östl. der Kirche
st. Sebastian. Bewaringstoestand: het hoofd ontbreekt. De bovenrand van de zetel is beschadigd. Hoogte: 16 cm. 
Bewaarplaats: privéverzameling E. Schütz. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes
op het oppervlak. Gladde zetel. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Donkere beschildering op de lier, de handen en
de voeten. Een ruitenpatroon werd geschilderd op de voorzijde van de basis en een X-patroon op de zijkanten. 
Bibliografie: Rüger 1980, 57 Nr. 84; Lange 1994, 267 Serie 183 Nr. 1.

Cat. nr. 3551 . Site: Hochscheid. Vindplaats: Bau I (tempel). Context nr. 517: Onbekend. Bewaringstoestand: de
benen en de rechter bovenhoek van de rugleuning ontbreken. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: 39: 207, 153. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Germania
25, 1941, 110 Taf. 16,6 (W. Dehn); Weisgerber 1975, 151 Taf. 47,1.

Cat. nr. 776. Site: Tongeren. Vindplaats: Romeinse Kassei “Aan Paspoel”. Context nr. 192: de Schaetzen “terrain 
46”. 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. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad, 
mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 151 nr. 742.

Bacchus

Bacchus staand tegen een palmstronk met panter

palmstronk aan linkerzijde - panter, liggend achter de benen met de kop naar rechts
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Serie 531: Bacchus met naakte gekruiste benen - gevlekte panter met halsband - geïntegreerde 
rechthoekige sokkel.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4208 (531) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Inscriptie:  statuette nr. 4211 (531) werd op de keerzijde van de basis gesigneerd door Vindex.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met opschrift in reliëf op de keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: epigrafie (coroplast) 4211 (531).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 140/150-180 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4211: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4208. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: linkerzijde van de voorste helft met de palm, het linkerbeen, de rechtervoet en een 
deel van de basis. Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 2910. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Kleur: wit. Witte engobe. Bibliografie: 
Lange 1994, 272 Serie 199 Nr. 1 Abb.72.

Cat. nr. 4211. Site: Köln en omgeving. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 875: Onbekend. Bewaringstoestand: 
onderzijde bewaard. Schuin afgebroken van de kop van de panter tot de bovenzijde van het linkerbeen. Hoogte: 8 cm. 
Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: D 79. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Inscriptie: op de keerzijde van de basis in
reliëf: VINDEX FE(CIT). Kleur: wit. Bruine ruitvormige beschildering op de voorzijde van de basis. Bibliografie: 
Van Boekel 1987, 260 Fig. 29; Lange 1994, 272 Serie 199 Nr. 2 Abb. 73.

Bacchus staand met panter, beker en druiven

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

Serie 532: Bacchus met gekruiste benen, de benen en de pijler bedekt door de mantel, een
tongvormige manteltip op de linkerschouder - beker met twee oren (cantharus ?) - in de haren 
links en rechts druiventrossen en centraal een ronde vrucht - geïntegreerde blokvormige sokkel
- geen plooien op het linkerbeen - vier concentrische plooien in de manteltip.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4216 is 10 % kleiner dan cat. nr. 4214.
Externe mechanische verbanden:  stam 87.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4216 (532) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422). Cat. nr. 4213
(532) uit Keulen werd gevonden in een graf in de Neusser Strasse waarvan de bijzetting door
een muntvondst gedateerd kan worden na 180 n. C (context 569). Cat. nr. 4212 (532) uit
Keulen werd gevonden in een graf uit de Jacobstrasse waarvan de bijzetting door een 
muntvondst gedateerd wordt in de gevorderde tweede helft van de tweede eeuw.
Inscriptie:  cat. nr. 4214 (532) werd op de keerzijde van de basis in gravure gesigneerd door
Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4216 (532) behoort tot de Keulse chemische groep (testresultaat 
FUB -AA 4759: Info. G. Schneider). Deze onderscheidt zich duidelijk op de diagrammen 
TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en TiO2/Fe2O3.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: epigrafie (coroplast en
plaatsnaam) 4214 (532), chemische analyse 4216 (532).
Datering uit context: 160/180-192/200(?) n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
160/170-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4214: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4214. Site: Bingen-Bingerbrück. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 345: Onbekend. Bewaringstoestand: een
deel van de bovenarm en kleine delen van het kleed zijn gerestaureerd. Sporen van verbranding. Hoogte: 20,9 cm. 
Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 15484. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op
de keerzijde van de basis in gravure: SERVAN/ DVS FEC(IT)/ CCAA AD/ [FORVM/ HORDIA(RIVM)]. Kleur: wit.
Sporen van een verdwenen beschildering in de vorm van blekere lijnen: ruitenpatroon op de voorzijde van de basis. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 250 Fig. 28; Lange 1994, 272-273 Serie 200 Nr. 4 Abb. 73.

Cat. nr. 4216. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
middendeel van de schouders tot boven de knieën. Hoogte: 9,8 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 
Inventarisnummer: X 2926. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: geelwit, plaatselijk rood verkleurd. Volgens Rüger 1980 witte engobe. 
Bibliografie: Rüger 1980, 56 Nr. 82; Lange 1994, 272-273 Serie 200 Nr. 7.

Cat. nr. 4212. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Jacobstrasse. Context nr. 573: Ouder graf verstoord door
inhumatiegraf 255. Bewaringstoestand: een deel van de basis werd aangevuld bij restauratie. Hoogte: 19,8 cm. 
Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 30.635. Vondstspecificatie: 1929/1930. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 272 Serie 200 Nr. 1 .

Cat. nr. 4213. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Neusser Strasse/Eigelstein. Context nr. 569: Neusser Strasse
42, Grab 3 (1892). Bewaringstoestand: een deel van de basis ontbreekt. Hoogte: 20,1 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: 2908. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 
1994, 272-273 Serie 200 Nr. 2 (geen afbeelding).
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Cat. nr. 4215. Site: Mainz. Vindplaats: Bauerngasse. Context nr. 631: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd. Kleine fragmenten van de keerzijde ontbreken. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Mainz RGZ. Inventarisnummer: 
18979. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bruin ruitenpatroon op de voorzijde van
de basis. Bibliografie: WZ 16, 1897, 352 Taf. 17,9 (L. Lindenschmit); Lange 1994, 272-273 Serie 200 Nr. 6.

Serie 946: Bacchus met gekruiste benen, de benen en de pijler bedekt door de mantel, een
tongvormige manteltip op de linkerschouder - beker met twee oren (cantharus ?) - in de haren 
links en rechts druiventrossen en centraal een ronde vrucht - geïntegreerde blokvormige sokkel
- overlangse plooi op het linkerbeen - drie concentrische plooien in de kleine tongvormige 
manteltip.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 1200 is 2 % kleiner dan nr. 1183.
Externe mechanische verbanden:  stam 87.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1183 (946) werd gevonden in de opvulling van een vernielde 
oven , waarvan vermoed wordt dat hij behoorde tot een pottenbakkersatelier uit het tweede 
derde van de eerste eeuw.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 33-66/? n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
160/180-192/200(?) n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 160/170-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 1200.

Cat. nr. 1183. Site: Braives Sarrasins. Vindplaats: Secteur K (Zone IV). Context nr. 30: sleuf 82.19, oven 18. 
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. 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).

Cat. nr. 1200. Site: Tienen. Vindplaats: zuidelijk grafveld. Context nr. 998: tumulus. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 18,9 cm. Bewaarplaats: Brussel VIOE. Productietechniek: Gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak.. 
Bijgesneden naad. Basis met ingesneden binnenhoeken.. 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.

cavalerist

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

Serie 551: man met gegorde maliënkolder tot op de heup met onderaan verticale riemen met 
knopvormige verzwaringen - de korte mantel met wijde halsopening valt in drie tongvormige 
plooien in elkaar vooraan en achteraan.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 523 (551) en 4255 (551) uit Linz hebben vrijwel
dezelfde afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 117.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4255 (551) uit Linz is afkomstig uit een graf dat werd bijgezet
in de tweede helft van de tweede eeuw, mogelijk zelfs de derde eeuw (context 609). Cat. nr. 
523 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met voorwerpen uit de periode van
70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Benen gescheiden. Apart
gevormde linkerarm. Apart gevormd voetstuk. Fijne naad. Apart gevormd paard.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 100/150-200/220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/150-170/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 523.

Cat. nr. 524. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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.
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Cat. nr. 525. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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.

Cat. nr. 523. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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).

Cat. nr. 4255. Site: Linz. Vindplaats: Gräberfeld bei den Kreuzschwestern. Context nr. 609: Grab 73b. 
Bewaringstoestand: voorzijde van halfweg de borst tot halfweg de bovenbenen. Hoogte: 7,8 cm. Bewaarplaats: Linz
OL. Inventarisnummer: B 2278. Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Benen gescheiden.
Apart gevormde linkerarm. Apart gevormd voetstuk. De kleiprop voor de bevestiging van de man aan het paard is
zichtbaar in de linkerlende. Kleur: wit. Bibliografie: E.M. Ruprechtsberger, zum römerzeitlichen Gräberfeld van 
Lentia-Linz. Linzer archäologische Forschungen Sonderheft V, 1983, 96 Nr. 3 Abb.37; Lange 1989, 672 e.v. Nr. 219;
Van Boekel 1989 (harnessing), 91 fig. 12B (tekening).

Cat. nr. 4256. Site: Linz. Vindplaats: Gräberfeld bei den Kreuzschwestern. Context nr. 610: Graf, verdere context niet
gekend. Bewaringstoestand: soldaat en paard. Van het paard ontbreken de borst en buik van de rechterzijde, de
voorpoten en een deel van de voetplaat. Hoogte van het paard 13,7 cm. Totale lengte van muil tot staart: 14 cm.
Achterzijde van de soldaat bewaard van de schouders tot halfweg de benen. Hoogte van de soldaat 10,1 cm. . 
Bewaarplaats: Linz, Schule der Kreuzschwestern. Productietechniek: soldaat en paard gevormd in aparte mallen. 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. Lange secundaire gegraveerde vingers aan de linkerhand
van de man. Luchtgat midden onder het zitvlak van de soldaat. Kleur: wit. Bibliografie: E.M. Ruprechtsberger, zum
römerzeitlichen Gräberfeld van Lentia-Linz. Linzer archäologische Forschungen Sonderheft V, 1983, 76 e.v., 84 e.v.,
Abb. 23-24a, 31 Abb. 4, 8, 13-16; Lange 1989, 672 e.v. Nr. 218; Van Boekel 1989 (harnessing), 89 fig. 10 (tekening 
van het paardentuig), 90 fig. 11 (foto van het paard), 91 fig. 12 C (tekening van de soldaat).

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

Serie 555: man met kort glad kleed dat net de heup bedekt, korte mouwen, franjes aan de zoom
onderaan en aan de mouwen - de vingers van de rechterhand horizontaal gekromd - hoofd met
korte haren en afstaande oren - apart paard met losstaande benen - geen tuig - lusvormige oren,
opzij gericht - verticale aanduiding van spieren op de borst - lintvormige staart tot op de grond.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4273 (555) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Fijne naad. Apart gevormd paard.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4273: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4273. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
paard en man volledig bewaard. Hoogte van het paard 14,3 cm. Hoogte van de man 16,4 cm. Hoogte: 16,4 cm. 
Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9451. Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Fijne naad. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 107 nr. 70 met kleurenfoto’s p.19
en op de kaft achteraan.
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Serie 556: man met kort glad kleed dat net de heup bedekt, met korte mouwen, franjes aan de
zoom onderaan en aan de mouwen - de vingers van de rechterhand horizontaal gekromd - hoofd
met korte haren en afstaande oren - apart paard met losstaande benen - geen tuig - lusvormige
oren, naar voor gericht.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4272 (556) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Fijne naad. Apart gevormd paard.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4272: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4272. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
paard zonder muil en benen, hoogte 11 cm. Man zonder hoofd, hoogte 13,3 cm. Hoogte: 13,3 cm. Bewaarplaats: 
München SA. Inventarisnummer: 1513, 1520. Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd voetstuk. Fijne naad. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 108 nr. 71/72.

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

Serie 557: kort glad kleed - de vingers van de rechterhand horizontaal gekromd - hoofd met 
korte haren en afstaande oren.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4271 (557) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde linkerarm.
Apart gevormd voetstuk. Apart gevormd paard.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4271: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4271. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bovenste helft van de ruiter zonder de linkerpols en -hand. Hoogte: 7,9 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. 
Inventarisnummer: 9490. Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde 
linkerarm. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormd paard. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 108 nr.
73.

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

Serie 558: korte kapmantel met ronde halsopening en zwaar geprononceerde randen die schuin
naar binnen afdalen op de romp - vuistvormige rechterhand, naar voor gekeerd, met de vingers
verticaal gekromd - hoofd met korte haren en afstaande oren.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4270 (558) uit Chalon-sur-Saône wordt door de chronologische
begrenzing van het grafveld Cimetière de la Citadelle gedateerd in de eerste eeuw n.C. (context
381).
Productietechniek:  man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde linkerarm.
Apart gevormd paard.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 0-100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4270: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4270. Site: Chalon-sur-Saône. Vindplaats: Noordelijke necropool La Citadelle. Context nr. 381: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bovenkant van de ruiter tot aan de buik en zonder de linkeronderarm. Sporen van verbranding. 
Hoogte: 6,4 cm. Bewaarplaats: Chalon-sur-Saône DF. Inventarisnummer: 5. Productietechniek: man uit twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde linkerarm. Apart gevormd paard. Kleur: wit. Oppervlak rozig tot
zwart. Verbrand ?. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 102 nr. 257.

cavalerist zittend op het paard

rechterarm aan de rechterschouder - linkerarm om het linkerbeen
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Serie 563: man met kort kleed met mouwen - korte mantel met V-vormige plooien in elkaar,
vooraan en achteraan - kapsel met lage haarrol zonder middenscheiding.
Externe mechanische verbanden:  stam 116.
Productietechniek:  ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Kleimal. Man uit twee maldelen:
voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel 4265
(563) en statuette 4266 (563).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en inscriptie: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4265: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4265. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde van de ruiter. Hoogte: 11 cm. Breedte: 8,5 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28045. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
kleimal. Man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: oker. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 240 nr. 581.

Cat. nr. 4266. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: ruiter met de voorzijde van het paard, zonder het rechter voorbeen. Hoogte: 18,5 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28044. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
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. Borstriemen van het paard volledig
vervaagd. Linkerhand doorboord. Kleur: wit. Hardheid: krijtachtig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 240 nr. 582.

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

Serie 564: kleed zonder detail - kort kapsel.
Productietechniek:  ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Man uit twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Fijne naad. Luchtgat in de rug, onder de rechterarm van de man.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4269
(564).
Bibliografie foto: cat. nr. 4269: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4269. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: ruiter zonder benen en rechterelleboog. Hoogte: 9,9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye
MAN. Inventarisnummer: 28046. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: ruiter en paard gevormd in
aparte mallen. Man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Luchtgat in de rug, onder de rechterarm van
de man. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 240 Nr. 583.

cavalerist zittend op het paard met schild

man met naar voor gekeerd hexagonaal schild in de linkerhand - rechterhand aan de schouder
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Serie 559: man met korte mantel met tongvormige plooien in elkaar, vooraan en achteraan - 
schild, umbo en groef die de buitenrand volgt - rechterhand met gesloten vuist, verticaal 
gerichte vingers en duim en wijsvinger die een gesloten opening vormen - pagekop met
vrijstaande oren.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 835 (559) uit Asse werd gevonden in een kuil met een rijke 
vulling die dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C. met het 
zwaartepunt na het midden van de tweede eeuw (context 8). Cat. nr. 527 (559) uit Elewijt, werd
gevonden in een klein depot dat vermoedelijk hoort bij een nederzettingsfase tussen 50 en 
170/190 n.C. (Context 48). Cat. nr. 4263 uit Seebruck werd gevonden in een graf dat werd 
aangelegd in de periode tussen 150 en 180 n.C., maar dat ook een fibula bevatte die typologisch
thuishoort in de eerste eeuw (context 774).
Productietechniek:  ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Man uit twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Fijne naad. Luchtgat a chter de 
linkerelleboog van de man.
Petrografie:  Cat. nr. 835 (559) behoort petrografisch tot pasta 6, toegeschreven aan 
Saint-Pourçain-sur-Besbre of Yzeure.
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).
Datering uit context: 90/140-180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4259: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 835. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR
8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 229-230 nr. 109.

Cat. nr. 527. Site: Elewijt Zwijnbeer. Vindplaats: De Steentjes (Popp E 246f en E 243b). Context nr. 48: Perceel E
243b, collectie Verstraeten. 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). 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
.

Cat. nr. 4259. Site: Nuits-Saint-Georges Les Bolards. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 695: Onbekend. 
Bewaringstoestand: ruiter bewaard zonder linkerbeen en rechteronderbeen. Hoogte: 11,3 cm. Bewaarplaats: 
Nuits-Saint-Georges MM. Inventarisnummer: 82. Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Luchtgat op de rugzijde bij de linkerelleboog. Kleur: wit tot oker. 
Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 101-102 nr. 256; von Gonzenbach 1986, Taf. 93,1: de ruiter zou 
oorspronkelijk een lans in een ander materiaal gedragen hebben, maar dit is niet mogelijk gezien er geen doorboring is
in de rechterhand; Planson en Pommeret 1986, 17 Pl.I.

Cat. nr. 4261. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard van 
de hals tot boven de benen. Hoogte: 6,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25482.
Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Geen luchtgat zichtbaar. Kleur: wit. Hardheid: hard. Oppervlak: blinkend. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 240-241 nr. 584.

Cat. nr. 4260. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Hoogte: 3,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28043. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Vage afdruk. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 313 nr. 914.

Cat. nr. 4262. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde van tors, schild en linkerbovenbeen. Hoogte: 7,8 cm. Breedte: 4,5 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28046. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 241 nr. 585.

Cat. nr. 4263. Site: Seeon-Seebruck. Vindplaats: Grafveld Seeon. Context nr. 774: Grab 8 (1981). Bewaringstoestand: 
voorzijde van het paard met borst en kop, een deel van het zadel en een deel van de bil. Schild van de ruiter met een
fragment van de buik. Bewaarde hoogte van het paard 10 cm. Hoogte van het schild 6,2 cm. Bewaarplaats: München
PSS. Inventarisnummer: 1981, 1010 rö. 1257b/1008b. 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. Apart gevormde rechtopstaande oren. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Kleur: wit. 
Bibliografie: P. Fasold, Das römisch-norische Gräberfeld von Seebruck-Bedaium, ongepubliceerde verhandeling,
München, 1986, Grab 8 met datering tussen 140 en 175 n.C.; Lange 1989, 676 e.v. Nr. 222; Fasold 1993, 109, 148 
Grab 8, Taf. 6,1a-d (tekening met foutieve interpretatie van de achtersteven van de linkerflank), Taf. 188, 2 (foto na 
restauratie).
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Cat. nr. 4264. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 866: Onbekend. Bewaringstoestand: 
onbekend. Alleen een reconstructietekening werd gepubliceerd. Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte
mallen. Man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Sites 15, 1983, fig. 7: reconstructietekening: de 
voorgestelde combinatie van staande soldaat en ruiter werd niet op die manier teruggevonden; Van Boekel 1989
(harnessing), 91 fig. 12A; von Gonzenbach 1995, 214 Abb.81,3.

naakte man met naar links gekeerd hexagonaal schild in de linkerhand

Serie 560: hoge haartooi - schild met umbo - apart gevormd paard met vrijstaande benen - geen
tuig.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 526 (560) uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde 
context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Man uit twee maldelen (?). Apart
gevormd schild (?).
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220/? n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 526: Despriet 1973.

Cat. nr. 526. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Bibliografie: Despriet 1970, 15 en 
pl. II; Despriet 1973, 40 nr. 148, fig. 14 rechts.

rond schild in de linkerhand - rechterhand tegen het hoofd

Serie 561: man met gegord kleed en korte tongvormige mantel, zichtbaar op de rug - 
rechterhand met vingers naar achter gekeerd en horizontaal, opening tussen duim en wijsvinger
- schild met omlopende groef aan de buitenrand en umbo - kort kapsel met ronde lokken.
Productietechniek:  ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Man uit twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Luchtgat in het midden van de rug, ter hoogte van de lende. Doorboring in de
rechterhand.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4267: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4267. Site: Augst. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 285: Onbekend. Bewaringstoestand: ruiter zonder het 
rechterbeen en de rechteronderarm. Hoogte: 7,5 cm. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 07.1293. 
Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat
in het midden van de rug, ter hoogte van de lende. Doorboring in de rechterhand. Kleur: wit. Bibliografie: von 
Gonzenbach 1986, 20 Augst Nr. 42.

Serie 562: man met kort kleed met lange, verticale, lusvormige plooien - schild met omlopende
groef aan de buitenrand en umbo.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4307 (562) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Productietechniek:  ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Man uit twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Doorboring onder de rechterhand. De man is gemonteerd op het paard, boven op
een blokvormig verhoog. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir statuette 4268
(562); Toulon-sur-Allier Champ Lary statuette 4307 (562).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4307: Tudot 1860.

Cat. nr. 4268. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: ruiter zonder rechterbeen en  rechterarm. Hoogte: 8 cm. Breedte: 2,8 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28115. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Doorboring onder de 
rechterhand van de man. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 241 nr. 586.

Cat. nr. 4307. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. 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, 
geïntegreerde oren. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. De man is op het paard gemonteerd boven op een
blokvormig verhoog. Bibliografie: Tudot 1860, Pl. 35 links en rechts.
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dwerg met kapmantel

dwerg met kapmantel staand met boekrol

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

Serie 699: kleed met verticale plooien - de mantel valt tongvormig over de romp en V-vormig
op rug - hoofd met drie rimpels en ribbelvormig omrande ogen - geïntegreerd ingesnoerde 
cilindrische sokkel met geprofileerde boven- en onderrand.
Externe mechanische verbanden:  stam 92.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in boven- en
onderrand. Breed gladgestreken naad. Cat. nr. 4526 (699) met hol hoofd, gesloten ter hoogte 
van de schouders en met ingesloten steentje. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180/255-260/270 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4526: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4526. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. Verzameling: H.W. Bosch van Drakensteyn van Oud-Amelisweerd. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd
cilindrisch voetstuk met horizontale groef in boven- en onderrand. Breed gladgestreken naad. Hol hoofd, gesloten ter
hoogte van de schouders en met ingesloten steentje. Binnenzijde geglad. Kleur: grijswit. Donkere oranjebruine
beschildering op de kap. Hardheid: medium. Bibliografie: Van Boekel 1987, 299-301 nr. 24.

Serie 700: de mantel valt V-vormig op de rug - hoofd met grote gegraveerde ogen, zware 
oogwallen en opengewerkte mond.
Externe mechanische verbanden:  stam 92.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 342 (700) uit Doornik werd gevonden in een Romeinse kelder 
die verlaten werd in het derde kwart van de derde eeuw en die in de opvulling voorwerpen 
bevat die dateren van het einde van de tweede eeuw tot het derde kwart van de derde eeuw 
(context 216).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Cat. nr. 342 (700) met steentje
ingesloten in het hoofd. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Diepe neusgaten en gleuf in de 
mond.
Productieregio:  Onbekend.
Datering uit context: 180/255-260/270 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 342: Amand 1971.

Cat. nr. 342. Site: Tournai. Vindplaats: Rue des Choraux. Context nr. 216: Opgraving Ermel 1955, kelder. 
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. 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.

Serie 701: hoofd met ronde, ribbelvormig omrande ogen, oogkassen en mond - borstelige 
wenkbrauwen.
Productietechniek:  kleimal.Twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4527 (701) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep 
Heddernheim en werd toegeschreven aan een lokale productie in Frankfurt-Heddernheim 
(Schneider 1988, 321 Tab.2 Nr. 4771: testresultaat FUB -AA 4771 en herkomstbepaling 
Frankfurt-Heddernheim, Gruppe B).
Productieregio:  Afwijkend procédé. Atelier:  Heddernheim Südliche Töpferiekolonie: maldeel
en chemische analyse 4527 (701).
Datering uit context: 120-190/200 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-190/200
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4527: Rüger 1980.

Cat. nr. 4527. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Südliche Töpferiekolonie “Strasse in der Römerstadt”. 
Context nr. 483: Ausgrabung 1927, Strasse in der Römerstadt. Bewaringstoestand: bovenste deel van het maldeel van
de voorzijde. Hoogte van het malfragment 9,8 cm. Hoogte: 9,8 cm. Breedte: 8,1 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  4839. Vondstspecificatie: Losse vondst. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Inkervingen aan de zijkant van de mal, om het passen van de tweede vormhelft te verzekeren. 
Bibliografie: Rüger 1980, 83 Nr. 179: datering Heddernheim Periode II: 120-190/200.

hoofd met haar en baard - de kap neergelaten op de rug - de boekrol open
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Serie 702: kleed met verticale plooien - de mantel valt tongvormig over de romp - 
geïntegreerde ingesnoerde cilindrische sokkel met geprofileerde bovenrand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4529 (702) werd gevonden in een inhumatiegraf met keramiek 
uit de periode tussen 255 en 355 n.C. (context 562). Cat. nr. 4528 (702) uit Dhronecken 
Hochwald werd gevonden in een laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in
de periode tussen 364 en 378 n.C. (context 398). Cat. nr. 4530 uit het heiligdom van Lenus - 
Mars in Trier, werd gevonden in een puinlaag van de Kleine Kapelle, afkomstig van de derde 
bouwfase, na 275 n.C. (context 800).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk met horizontale groef in bovenrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 275-355 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4530: Gose 1955.

Cat. nr. 4528. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder de voeten en de sokkel. Deze werden modern bij de restauratie toegevoegd. 
Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 1142a. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Bibliografie: Hettner 1901, 74 Nr. 212a Taf. XI,22.

Cat. nr. 4529. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Neusser Strasse/Eigelstein. Context nr. 562: Neusser Strasse
42, inhumatiegraf. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 2909. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Bibliografie: Hettner 1901, 74 beschreven bij Nr. 212a: bepaling van het type en beschrijving van de
grafinhoud (geen foto); Künzl 1997, 129: datering van de spreukbekerkeramiek.

Cat. nr. 4530. Site: Trier Heiligtum des Lenus Mars. Vindplaats: Bezirk der Quellgöttinnen: Xulsigiae. Context nr. 
800: Kleine Kapelle, Zerstörungsschicht/ Verfallschicht. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 16,7 cm. 
Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd
cilindrisch voetstuk met horizontale groef in de bovenrand. Kleur: roodbruin. Bibliografie: Gose 1955, 51-52 Nr. 5, 
Abb.68,12.

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

Serie 703: boekrol in de rechterhand - linkerarm en -hand niet zichtbaar onder het kleed - 
mantel die het kleed bijna volledig bedekt, verticale sluiting in het midden met drie dwarse
groeven - puntvormige baard zonder snor en haren, kroonvormig rond het hoofd - geïntegreerd
halfbolvormig voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4531 uit Frankfurt-Heddernheim werd gedateerd naar de
bewoningsgeschiedenis van de site tussen 75/79 en 260 n.C..
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4532: Van Boekel 1989 (Scheveningseweg).

Cat. nr. 4531. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Burgfeld 7. Context nr. 455: Ausgrabungen auf dem 
Christlichen Friedhof, Grube (1891/1892). Bewaringstoestand: de bovenkant van het hoofd, de benen en de basis
ontbreken. Hoogte: 8,2 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 15315. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: roodbruin. 
Plaatselijk witte sporen op het oppervlak. Witte engobe. Bibliografie: Rüger 1980, 73 Nr. 150.

Cat. nr. 4532. Site: Trier CAT. Vindplaats: südliches Gräberfeld St. Matthias. Context nr. 795: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Bibliografie: Van Boekel 1989 (Scheveningseweg), 35 fig. 44.

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

Serie 704: boekrol in de rechterhand - linkerhand zichtbaar ter hoogte van de linkerlende - 
kleed met verticale plooien - de mantel valt tongvormig over de romp - afhangende schouders -
geïntegreerde ingesnoerde cilindrische sokkel met een horizontale groef in de boven- en
onderrand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4533 uit het heiligdom van Lenus - Mars in Trier, werd 
gevonden in een puinlaag van de Kleine Kapelle, afkomstig van de derde bouwfase na 275 n.C.
(context 800).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk met horizontale groef in boven- en onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 275/367-383 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4534: Gose 1972.

Cat. nr. 4533. Site: Trier Heiligtum des Lenus Mars. Vindplaats: Bezirk der Quellgöttinnen: Xulsigiae. Context nr. 
800: Kleine Kapelle, Zerstörungsschicht/ Verfallschicht. Bewaringstoestand: bewaard zonder benen en sokkel. 
Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: roodbruin.
Witte engobe. Bibliografie: Gose 1955, 51 Nr. 1, Abb.68,9.
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Cat. nr. 4534. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: gevonden tussen Bau 38 en bronnenhuis D. Context nr. 892: . 
Bewaringstoestand: gelaat. De rest van de figuur is modern nagemaakt naar een statuette gevonden ten westen van 
Bau 43 in Trier Altbachtal, Trier RL vondstnummer F 5266. Hoogte van het hoofd: 4 cm. Totale hoogte van het 
gerestaureerd statuette 14 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: F 10969a. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in boven- en 
onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972, 129 Abb.287,4.

Serie 705: boekrol in de rechterhand - linkerhand en -arm zichtbaar, de onderarm geplooid op 
de buik - kleed met verticale plooien - de mantel valt tongvormig over de romp - brede rechte 
schouders - geïntegreerde ingesnoerde cilindrische sokkel.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4535 uit Reculver werd gevonden met samen keramiek uit de
late tweede en begin derde eeuw (context 723).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk met horizontale groef in bovenrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4536: Hettner 1901.

Cat. nr. 4536. Site: Möhn. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 651: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder 
hoofd. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 13331. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in de bovenrand. Bibliografie: Hettner 1901, 35 
Nr. 6 Pl.XIII, 28.

Cat. nr. 4535. Site: Reculver. Vindplaats: 800 ft. west of the “Saxon Shore” Roman fort. Context nr. 723: found in
1949 in association with late-second to early third century pottery. Bewaringstoestand: voorzijde van de
rechtershouder en het middenstuk van de romp. Hoogte afgeleid van de schaal van de foto in Toynbee 1957: 5,5 cm.. 
Bewaarplaats: Canterbury RM. Inventarisnummer: 1952/10. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleur: bleekrood. Oppervlak wit. Witte engobe. Bibliografie: Toynbee 1957, 467-468 Pl. LXIII, fig. 4
(datering).

fragmenten

Serie 706: .
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4539 (706) uit ‘s-Gravenhage behoort tot de jongste
nederzettingsfase van de site van de Scheveningseweg, gedateerd in de periode tussen 180 en 
250 n.C. (context 754). Cat. nr. 912 (706) uit het atelier Trier-Süd werd gevonden in een
vierde-eeuwse kelder die vernield werd in de jaren 350/353 n.C. (context 912). Cat. nr. 4538 
(706) uit het heiligdom van Trier Altbachtal, werd gevonden in de afbraaklaag van een
derde-eeuws gebouw, die tot stand kwam na 337 n.C.
Inscriptie:  cat. nr. 4537 (706) draagt op de rugzijde de naam van Seri.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd voetstuk (?).
Productieregio:  Afwijkend procédé. Atelier:  Trier: maldeel en epigrafie (coroplast) 4537 
(706).
Datering uit context: 200-250/353 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4537: TZ 9,1934.

Cat. nr. 4539. Site: ‘s-Gravenhage. Vindplaats: Scheveningseweg (1984). Context nr. 754: Jongste nederzettingsfase. 
Bewaringstoestand: fragment van de linkerhand. Hoogte: 1,4 cm. Bewaarplaats: ‘s-Gravenhage SAS. 
Inventarisnummer: SCH 84.120. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Van Boekel
1989 (Scheveningseweg), 35 fig. 45.

Cat. nr. 4537. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 912: Horst-Wessel-Ufer: 
vierde-eeuwse kelder (1933). Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Het voetstuk ontbreekt vrijwel volledig. 
Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 14 745. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Geïntegreerd voetstuk (?). Inscriptie: op de keerzijde van de mal: [SE]RI. Kleur: oranjebruin. Bibliografie: 
TZ 9,1934, 165 nr. ST 14745 Taf. XXII,8 (Loeschcke).

Cat. nr. 4538. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 10 (Schatzhaus). Context nr. 885: Schnitt l-m, schicht 7. 
Bewaringstoestand: fragment van de keerzijde van kleed en mantel. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972, 41 Abb.137,3 
(datering p.40-42, 267).

jongen met kapmantel (cucullatus)

jongen met kapmantel (cucullatus) zonder attributen

blootshoofds - beide handen licht gebogen op de dijen
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Serie 570: kleed tot aan de knieën - schoudermantel met kap en rand met festoenen - kleed met
vooraan V-vormige plooien tussen twee verticale plooien.
Externe mechanische verbanden:  stam 90.
Inscriptie:  cat. nr. 4281 (570) werd op de keerzijde van het kleed en verticaal gesigneerd in
gravure: GRECVS.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier of Varennes-sur-Allier: epigrafie 
(coroplast): 4281 (570).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-200 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: 180-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4281: Tudot 1860.

Cat. nr. 4281. Site: Varennes-sur-Allier. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 815: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder hoofd. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achter de linkerpols. Inscriptie: op de keerzijde van het kleed, verticaal en in gravure: GRECVS. 
Bibliografie: Tudot 1860, pl. 42 c.

Serie 571: kleed tot aan de knieën - schoudermantel met kap en rand met festoenen - kapsel 
met ronde lokken - kleed met vooraan gebogen plooien tussen twee verticale plooien.
Externe mechanische verbanden:  stam 90.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4180 (571) uit Pförring-Forchheim werd gevonden in een
crematiegraf van het einde van de tweede eeuw (context 714).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat in de keerzijde achter de linkerelleboog.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 180-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4280: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4280. Site: Pförring-Forchheim. Vindplaats: Brandgräberfeld. Context nr. 714: Brandgrab. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 13,6 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart
gevormd bolvormig voetstuk. Luchtgat in de keerzijde achter de linkerelleboog. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Garbsch 1979, Taf. 10,2; Van Boekel 1987, 264 Fig. 30b.

blootshoofds - beide armen gestrekt naast het lichaam

Serie 574: kleed met lange mouwen - lange mantel, even lang als het kleed, opgerold op de 
rechterschouder - kapsel met ronde lokken - apart gevormd tweevoudig geprofileerd, rond
voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4286 (574) werd gevonden in 1914 in een door brand verwoeste
kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt gedateerd door een munt in de 
brandlaag na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in het depot bevond, 
situeert de brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig 
voetstuk met twee treden. Luchtgat in de rug, tegen de mantelrand.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 168/180-220/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
170/180-220/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4287: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4286. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd en voetstuk. Er ontbreekt een fragment in het midden van 
de rug. Hoogte: 10,2 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 146. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig voetstuk met twee treden. Luchtgat in de rug, 
tegen de mantelrand. Kleur: helder oker. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 135 nr. 167 (andere exemplaren uit 
dezelfde context: nrs. 168-171).

Cat. nr. 4287. Site: Vesoul. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 825: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
12,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 11262. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met tweevoudige trapvormige geleding. Luchtgat in
de rug, tegen de mantelrand. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 249 nr. 612.

hoofd met kap bedekt - rechterarm gestrekt naast het lichaam - linkerarm licht gebogen op de heup
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Serie 572: kleed tot aan de knieën - schoudermantel met kap en rand met festoenen - apart 
gevormd voetstuk met drievoudig geprofileerde onderrand.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
kubus met onderaan een drievoudige trapvormige geleding.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4283 
(572).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-450 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4282: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4282. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig
bewaard modern afgietsel. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: kubus met onderaan een drievoudige 
trapvormige geleding. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 247 nr. 604.

Cat. nr. 4283. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 3,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28043. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 248 nr. 605.

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

Serie 573: kleed tot aan de knieën - de halflange schoudermantel valt tongvormig op de rug en 
tongvormig met gesplitste punt op de buik - een rij ronde lokken is zichtbaar onder de kap - 
apart gevormd tweevoudig geprofileerd, rond voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4452 en 4284 hebben dezelfde afmetingen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4285 (573) werd gevonden in 1914 in een door brand verwoeste
kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt gedateerd door een munt in de 
brandlaag na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in het depot bevond, 
situeert de brand op het einde van de tweede of het beginvan de  derde eeuw. Cat. nr. 4452 uit
Alise-Sainte-Reine werd gevonden in een eerste-eeuwse laag onder een muur van het theater 
(context 264).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig 
voetstuk met twee trappen. Luchtgat aan de keerzijde achter de linkerelleboog.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: (?)-100 en 168/180-(?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
170/180-220/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4284: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4285. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: voorzijde bewaard van het hoofd tot boven de voeten, zonder de schouders en de 
bovenkant van de borst. Bovenzijde van de keerzijde bewaard tot halfweg de rug. Hoogte: 10,35 cm. Bewaarplaats: 
Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 150, 157, 167. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleur: helder oker. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 134 nr. 164 (andere exemplaren uit dezelfde 
context: nrs. 165 en 166).

Cat. nr. 4452. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Théâtre et Abords (037). Context nr. 264: Théâtre mur Y (037-09)
(1980). Bewaringstoestand: fragment van het midden van de tors. Hoogte: 4,6 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine
MA. Inventarisnummer: FM 369. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met
hoofd en schouders. Kleur: wit. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 156 nr. 214 (p.57: datering).

Cat. nr. 4284. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Dijon MA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
rond 
Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 104 nr. 265.

jongen met kapmantel (cucullatus) met een vrucht

hoofd met kap bedekt - vrucht in de linkerhand
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Serie 575: kleed met lange mouwen - korte schoudermantel.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4288 (575) uit Allones werd gevonden in een waterput die deel
uitmaakte van een reeks rituele putten op de plaats Le champ du Marin. De muntreeks dateert 
het geheel van de Flavische tijd tot Tetricus (context 269).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 69-273 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-273 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4288: Gallia 38, 1980.

Cat. nr. 4288. Site: Allones. Vindplaats: Le champ du Marin. Context nr. 269: waterput. Bewaringstoestand: bewaard
zonder het voetstuk. Hoogte: 10 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Gallia 
38, 1980, 387-388.

hoofd met kap bedekt - vrucht in de rechterhand

Serie 576: kleed met lange mouwen, gebroken plooien tussen twee lange verticale plooien - 
korte schoudermantel - schoudermantel zonder regelkoordjes voor de kap.
Externe mechanische verbanden:  stam 91.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4289 (576) werd gevonden in 1914 in een door brand verwoeste
kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt door een munt in de brandlaag
gedateerd na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in het depot bevond, 
situeert de brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 168/180-220/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en 
inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4290: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 4289. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: rechterkant van de borst. Hoogte: 4,55 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine
MA. Inventarisnummer: FM 146. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: rozig oker. 
Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 129 nr. 147 (ander exemplaar uit dezelfde context: nrs. 149).

Cat. nr. 4290. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd en voetstuk. Hoogte afgeleid van de schaal van de foto in Vertet en Vuillemot 1973: 8,8 cm. Bewaarplaats: 
Moulins MAA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Bibliografie: 
Vertet en Vuillemot 1973, 58 pl.15b.

blootshoofds - vrucht in de rechterhand

Serie 577: kleed met lange mouwen, gebroken plooien tussen twee lange verticale plooien - 
korte schoudermantel - schoudermantel met regelkoordjes voor de kap - apart gevormd 
tweevoudig geprofileerd, rond voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4292 is 10 % kleiner dan nr. 4291.
Externe mechanische verbanden:  stam 91.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4291 (577) werd gevonden in 1914 in een door brand verwoeste
kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt gedateerd door een munt in de 
brandlaag na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in het depot bevond, 
situeert de brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig 
voetstuk met twee treden. Luchtgat in de rug, tegen de mantelrand.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 168/180-220/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en 
inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4292: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4291. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: voorzijde van de linkerschouder. Hoogte: 5,5 cm. Bewaarplaats: 
Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 156. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: bleek oker. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 134 nr. 163.

Cat. nr. 4292. Site: Vesoul. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 825: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd. Bij restauratie werd een verkeerd hoofd opgeplaatst. Hoogte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye
MAN. Inventarisnummer: 11264. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond
plaatvormig voetstuk met tweevoudige trapvormige geleding. Luchtgat in de rug, tegen de mantelrand. Kleur: wit. 
Hardheid: zacht. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 251 nr. 616; von Gonzenbach 1986, Taf. 95,3.

blootshoofds - vrucht in de linkerhand
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Serie 578: kleed met lange mouwen en gebroken plooien tussen twee lange verticale plooien -
korte mantel die in rechthoekige panden op borst en rug valt, twee lusvormige plooien links en
rechts - schoudermantel met regelkoordjes voor de kap - apart gevormd tweevoudig 
geprofileerd, rond voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4293 heeft vrijwel dezelfde afmeting als cat. nr. 4294,
maar de linkerschouder van cat. nr. 4294 is hoger. Cat. nr. 4954 is 7 % kleiner dan cat. nr. 
4294.
Externe mechanische verbanden:  stam 91.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4293 (578) en 4954 (578) werden gevonden in 1914 in een 
door brand verwoeste kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt door een
munt in de brandlaag gedateerd na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in
het depot bevond, situeert de brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw.
Inscriptie:  cat. nr. 4294 (578) uit Langres werd op de keerzijde, op de onderrand van het kleed,
in horizontale richting gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig 
voetstuk met twee treden. Luchtgat achteraan achter de linkerarm.
Petrografie:  Cat. nr. 1146 (578) behoort petrografisch tot pasta 11, toegeschreven aan Pistillus
uit Autun.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4293 (578) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische groep
Autun, waarvan ook Pistillus deel uitmaakt (Rabeisen en Vertet 1986, 208-209: testresultaat 
LRMF 11406 en herkomstinterpretatie Autun). Deze groep vormt een coherent geheel op alle 
grafieken.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 4294 (578), chemische 
analyse 4293 (578), petrografische analyse 1146 (578).
Datering uit context: 168/180-220/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4295: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4293. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd, de voorzijde van de linkerarm en -hand, de keerzijde van 
de onderrand van het kleed en de keerzijde van de benen. Hoogte: 10,9 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. 
Inventarisnummer: FM 193, 136, 138bis, 145, 145ter. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met tweevoudige trapvormige geleding. Luchtgat achteraan, achter de 
linkerarm. Kleur: helder oker. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 126 nr. 136, 208-209: andere exemplaren uit 
dezelfde context: nrs. 133-146.

Cat. nr. 4954. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd en het grootste deel van de kledij aan de keerzijde. 
Hoogte: 10,6 cm. Breedte: 4,5 cm. Inventarisnummer: FM 134, 235. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met tweevoudige trapvormige geleding. Kleur: zeer licht
okerkleurig. Oppervlak donkerder. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 125 nr. 133.

Cat. nr. 4295. Site: Beire-Charme-Tupin. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 332: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 12,8 cm. Bewaarplaats: Dijon MA. Inventarisnummer: 606. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met tweevoudige trapvormige geleding. Luchtgat 
achteraan links. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 107 nr. 271.

Cat. nr. 4294. Site: Langres. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 597: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
de 
Bewaarplaats: Langres NMAHL. Inventarisnummer: ST 492-79. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Fijne naad. Twee kleiproppen aan de rechterhand. Was er nog iets bevestigd aan de figuur ?. Inscriptie: op 
de keerzijde, op de onderrand van het kleed, in horizontale richting: [P]ISTILLVS. Kleur: gebroken wit. Bibliografie: 
Vertet en Zeyer 1983, 66-67 nr. 29 (andere exemplaren met dezelfde herkomst nr. 30 (het hoofd is reconstructie en de
sokkel is mogelijk niet origineel), 31, 33 (foutieve restauratie: de voorzijde is van een ander beeldje), 35 (onderzijde 
van de voorzijde is van een ander type en het hoofd is reconstuctie); Rouvier-Jeanlin 1986, 107 nr. 271 bis.

Cat. nr. 1146. Site: Merendree Molenkouter. Vindplaats: Perceel coörd. 94,24/ 196,52. Context nr. 131: Buiten
context. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: De
Beenhouwer 1998, 54-55 fig. 1.
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Serie 579: kleed met lange mouwen en gebroken plooien tussen twee lange verticale plooien -
korte mantel met twee kleine ronde uitstulpingen onder de hals, achteraan is alleen de kap 
zichtbaar.
Externe mechanische verbanden:  stam 90.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Groot rond luchtgat achteraan links in de bil.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4296: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4923. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
hoofd, voeten en voetstuk. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 319. Vondstspecificatie: Onvolledige 
herkomstgegevens: “champ..., la genetoye” (1870/1880): zie Vertet en Vuillemot 1973. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Groot rond luchtgat achteraan links in de bil. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 
1973, 58 Pl. 15a.

Cat. nr. 4296. Site: Rottweil. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 750: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
het hoofd en een groot deel van het voetstuk. Hoogte: 10,1 cm. Bewaarplaats: Rottweil SR. Inventarisnummer: 2161. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Bibliografie: von
Gonzenbach 1986, 74 Rottweil Nr. 4 Taf. 95,2.

Serie 580: geen omranding van de kapmantel zichtbaar, vermoedelijk lange kapmantel die het 
kleed volledig bedekt - regelkoordjes voor de kap - lusvormige plooi in de halsopening - los
kapsel met middenscheiding en halflange haren - apart gevormd tweevoudig geprofileerd, rond
voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4298 is 7 % kleiner dan cat. nr. 4297.
Externe mechanische verbanden:  stam 91.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4297 (580) werd gevonden in 1914 in een door brand verwoeste
kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt door een munt in de brandlaag
gedateerd na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in het depot bevond, 
situeert de brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw.
Inscriptie:  cat. nr. 4297 (580) uit Alise-Sainte-Reine werd op de onderrand van de mantel aan
de keerzijde, in horizontale richting gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond trapvormig 
voetstuk met twee treden. Rond luchtgat achteraan links in de bil.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 4297 (580).
Datering uit context: 168/180-220/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4298: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4297. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: middendeel van de statuette. Hoogte: 5,3 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine
MA. Inventarisnummer: FM 236, 138. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie op de rand
van de mantel aan de keerzijde. Inscriptie: op de onderrand van de mantel aan de keerzijde, in horizontale richting en
vaag bewaard: PISTILLVS. Kleur: oker. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 131 nr. 154 (andere exemplaren uit 
dezelfde context: nrs. 150-162).

Cat. nr. 4298. Site: Vesoul. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 825: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
12,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 11263. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met tweevoudige trapvormige geleding. Rond 
luchtgat achteraan links in de bil. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 250 nr. 615; von
Gonzenbach 1986, 80 Vesoul Taf. 95,1: geïnterpreteerd als een meisje.

jongen met kapmantel (cucullatus) met een patera

hoofd met kap bedekt - patera in de rechterhand
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Serie 581: kleed met lange mouwen en gebroken plooien tussen twee lange verticale plooien -
korte schoudermantel met twee ronde uitstulpingen onder de hals - apart gevormd 
halfbolvormig voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4299 en 4301 hebben dezelfde afmetingen. De 
vergelijking tussen cat. nr. 4299 en cat. nr.  4306 is moeilijker te beoordelen omdat de hoek
waarin de foto’s werden genomen verschilt. Te oordelen naar de afstand tussen de plooien van
het kleed, hebben cat. nrs. 4306 en 4299 dezelfde afmetingen. Cat. nr. 4300 is 3 % kleiner dan 
cat. nrs. 4299 en 4300.
Externe mechanische verbanden:  stam 91.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4299 (581) uit Chamalières werd gevonden in een graf met 
zeven statuetten en een doorboorde munt van Nerva (96-98) met zeer sterke gebruikssleet 
(context 384). Het graf werd naar alle waarschijnlijkheid pas aangelegd na het midden van de 
tweede eeuw.
Cat. nr. 4306 (580) uit Augst werd gevonden in een context uit het midden van de tweede eeuw,
gedateerd op basis van terra sigillata en een geverniste beker (context 291). Volgens de plaats 
van het beeldje in de stamevolutie moet deze datering worden herzien.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4301 
(581).
Datering uit context: 140/150-160 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
168/180-(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4299: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4306. Site: Augst. Vindplaats: Insula 28. Context nr. 291: Context van midden tweede eeuw. 
Bewaringstoestand: fragment met de rechterhand. Hoogte: 2,5 cm. Breedte: 4 cm. Bewaarplaats: Augst RM. 
Inventarisnummer: 64.5416. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: von
Gonzenbach 1986, 21 Augst Nr. 45 Taf. 94,7 (afbeelding omgekeerd)..

Cat. nr. 4299. Site: Chamalières. Vindplaats: Grafveld aan de Avenue des Thermes, ancien parc du château de
Montjoli. Context nr. 384: Graf met zeven statuetten. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 13,6 cm. Bewaarplaats: 
Clermont-Ferrand MB. Inventarisnummer: 977.28.278. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd bolvormig voetstuk. Kleur: wit. Zwarte beschildering: ogen en wenkbrauwen werden met zwarte verf
geaccentueerd. Bibliografie: Gallia 17, 1959, 372-374 fig. 13 (Fournier); Rouvier-Jeanlin 1986, 108 nr. 33; von 
Gonzenbach 1986, 62 Chamalières Nr. 3 Taf. 51,2.

Cat. nr. 4300. Site: Martigny. Vindplaats: Thermenannex. Context nr. 640: afvallaag uit het heiligdom. 
Bewaringstoestand: voorzijde van de hals tot boven boven de benen. Hoogte: 5,6 cm. Bewaarplaats: Martigny M. 
Inventarisnummer: 75.218. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: von 
Gonzenbach 1986, 37 Martigny nr. 21 Taf. 94,4 (datering).

Cat. nr. 4301. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde van de hals tot boven de voeten. Hoogte: 8,2 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28043. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit tot oker. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972,
251 nr. 617.

hoofd met kap bedekt - patera in de linkerhand

Serie 582: kleed zonder plooien - korte ronde schoudermantel, gesplitst onder de hals - hoge
puntvormige kap.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat 
aan de keerzijde, ter hoogte van de aars.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4302 
(582).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-450 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4302: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4302. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder het voetstuk. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28043. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat aan de keerzijde, ter hoogte van de aars. Kleur: wit. Oppervlak: glad, 
poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 249 nr. 613.

jongen met kapmantel (cucullatus) met een korf of boekrol

hoofd met kap bedekt - korf of boekrol op de buik
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Serie 583: kleed met twee verticale plooien - korte ronde schoudermantel, gesplitst onder de 
hals - apart gevormd halfbolvormig voetstuk met dubbel geprofileerde onderrand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4303 uit Nantes, werd gevonden in een puinlaag, gedateerd voor
het begin van de derde eeuw (context 662).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk
met dubbel geprofileerde onderrand.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: (?)-210 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4303: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4303. Site: Nantes. Vindplaats: rue de Strassbourg. Context nr. 662: puinlaag, gedateerd voor het begin van de
derde 
Bewaarplaats: Nantes DAH. Inventarisnummer: 79 HV C II 1. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met dubbel geprofileerde onderrand. Bibliografie: Gallia 41, 1983,
316-317 (geen datering); Rouvier-Jeanlin 1986, 109 nr. 274 (tweede exemplaar uit dezelfde context nr. 274bis); 
datering voor begin derde eeuw..

Serie 584: kleed zonder plooien - korte ronde schoudermantel, gesplitst onder de hals - hoge
puntvormige kap - apart gevormd halfbolvormig voetstuk.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bolvormig voetstuk. Geen luchtgat.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding). Afwijkend procédé. Atelier:  
Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4304 (584).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-450 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4305: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4305. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bolvormig
voetstuk. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 252 nr. 621.

Cat. nr. 4304. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd en basis. Hoogte: 9,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28043. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geen luchtgat. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 252 nr. 620.

jongen met kapmantel (cucullatus) met een ton

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

Serie 585: kort kleed tot aan de knieën met soepele plooien die de lichaamsvormen weergeven
- lange kapmantel, over de schouders op de rug geworpen tot op het voetstuk - soepele lokken
onder de kap - vrijstaande oren - geïntegreerd blokvormig voetstuk met geprofileerde boven- en
onderrand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3469 (585) uit Brive-la-Gaillarde werd gevonden in de rue
Charles Teyssier en behoort tot een productie die ouder is dan die van het lokale atelier in de 
rue Marie-Rose Guillot en dus ouder dan het midden van de tweede eeuw (context 369). Cat. 
nrs. 3466 (585), 3467 (585) en 3471 (585) uit Brive-la-Gaillarde werden door de
chronologische begrenzing van het atelier aan de rue Marie-Rose Guillot gedateerd tussen 150
en 175 n.C. (contexten 370, 374 en 375). Deze vaststelling heeft gevolgen voor de datering van
de vondsten uit de rue Charles Teyssier (1980/1981), die blijkbaar toch niet zo’n coherente 
groep vormen als wordt aangenomen.
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 3466 (585) draagt in gravure de naam van Centius.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig 
voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. Geen luchtgat.
Petrografie:  Cat. nrs. 3473 (585) en 3474 (585) behoren petrografisch tot pasta 10,
toegeschreven aan Brive rue Marie-Rose Guillot.
Productieregio:  Afwijkend procédé. Atelier:  Brive-la-Gaillarde rue Marie-Rose Guillot:
statuette 3466 (585), 3467 (585) en 3470 (585), maldeel 3466 (585), petrografische analyse 
3473 (585) en 3474 (585) .
Datering uit context: 75/80-100/110 en 150-175 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 
150-175 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3467.

Cat. nr. 3468 . Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 372: Onbekend. Bewaringstoestand: 
voorzijde van het hoofd. Hoogte: 3,6 cm. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. Vondstspecificatie: Vondstnummer 
36 t B3. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Moser F. en C. 1987, 46.
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Cat. nr. 3471 . Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 372: Onbekend. Bewaringstoestand: 
fragment van de voorzijde met de rechteram. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 89 41 32. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Niet gepubliceerd.

Cat. nr. 3472. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 372: Onbekend. Bewaringstoestand: 
fragment van de voorzijde met de rechteram. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 89 41 23/24. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Niet gepubliceerd.

Cat. nr. 3473. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 372: Onbekend. Bewaringstoestand: 
fragment van het voetstuk. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 89 14 79/80. Productietechniek: 
twee 
Kleur: licht grijs 10 YR 7/1. Hardheid: zacht (Mohs 2). Bibliografie: Niet gepubliceerd. Geen foto.

Cat. nr. 3474 . Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 372: Onbekend. Bewaringstoestand: 
fragmentair samengesteld van het voetstuk tot boven de rechteronderarm. Hoogte: 9,7 cm. Bewaarplaats: 
Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 89 41 37-41. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. Kleur: bleek oranje (Munsell 5 YR
8/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Bibliografie: Niet gepubliceerd.

Cat. nr. 3469. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: rue Charles Teyssier (1980/1981). Context nr. 369: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Hoogte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. 
Inventarisnummer: 82 18 79. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Moser-Gautrand
en Moser 1981, 29 Pl.IIIa.

Cat. nr. 3466. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: rue Marie-Rose Guillot. Context nr. 375: Gevonden op minder dan
0,5 m van coffre II. Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoofd en schouders ontbreken. Bewaarplaats: 
Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 88 55 19. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. Inscriptie: inscriptie op de 
keerzijde CEIII[IVS]. Bibliografie: Moser F. en C. 1987, 46.

Cat. nr. 3467. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: rue Marie-Rose Guillot. Context nr. 370: coffre II. 
Bewaringstoestand: volledig bewaard. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 87 
87 3. Vondstspecificatie: Vondstnummer BL66 E4 IT3. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. Kleur: rozebeige. Geen engobe. 
Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: Moser F. en C. 1987, 44 fig. 4 nr. 6.

Cat. nr. 3470. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: rue Marie-Rose Guillot. Context nr. 374: Onbekend. 
Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde met de rechteram. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. 
Inventarisnummer: 89 41 26. Vondstspecificatie: Vondstnummer BL66 D4 Mcb. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Niet gepubliceerd.

doorntrekker

doorntrekker naakt

gezeten op een rots - rechtervoet op linkerknie

Serie 543: apart gevormde rots met knobbels - haren vanaf een middenscheiding boven het 
voorhoofd samengepakt langs het gelaat en geknoopt in een dot boven de nek, een tweede dot 
boven het voorhoofd.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4236 (543) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787). Cat. nrs. 328, 329, 330 en 331 uit Harelbeke werden gevonden in een verstoorde
context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4236 (543) werd op de rugzijde in gravure gesigneerd door
Tiberius.
Productietechniek:  kleimal. 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.
Petrografie:  Cat. nr. 328 (543) en 329 (543) behoren petrografisch tot pasta 13, toegeschreven
aan de omgeving van Asse en Harelbeke.
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).
Datering uit context: 70-220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 90/100-200/220 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 328.

Cat. nr. 328. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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 .

624



Cat. nr. 329. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
Bewaringstoestand: hand. Breedte: 2 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: VB 134. Verzameling: 
P. Despriet, Kortrijk. Massieve hand. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 4236. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte: 14 cm. Breedte: 7,5 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27969. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
kleimal. 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. De armen en het linkeronderbeen zijn niet geïntegreerd in de
mal, het hoofd en het rechterbeen wel. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd: TIBER(IVS). Kleur: wit. Hardheid: 
hard. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.70,D: vermoedelijk een tekening van dezelfde figuur; Rouvier-Jeanlin 1972, 254 nr.
626.

Serie 951: apart gevormde rots en rechterbeen vervat in de maldelen van de romp - kapsel met
een vlecht die vanaf de middenscheiding boven het voorhoofd, boven op het hoofd naar achter 
loopt - boven de nek een rij halflange losse lokken naast elkaar.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4237 (951) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4237 (951) werd op de rugzijde in gravure gesigneerd door
Tiberius.
Productietechniek:  kleimal. 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.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldeel
en epigrafie (coroplast) 4237 (951).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 90/100-200/220 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4240: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4240. Site: London. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 611: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder 
sokkel en ledematen, met uitzondering van de linkerdij. Hoogte: 11,6 cm. Bewaarplaats: London BM. 
Inventarisnummer: 83 5-9 12. Productietechniek: doorntrekker met romp uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: goed bewaarde beschildering. Twee parallelle lijnen vormen een band, afgeboord met franjes, die schuin over 
de borst en over de rug afdaalt vanaf de linkerschouder. Bladmotieven op de rug, de linkerlende en de dij. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 493 fig. 103.

Cat. nr. 4237. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Hoogte: 15,7 cm. Breedte: 6,5 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27969. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
kleimal. 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. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd: TIBER(IVS). Kleur: 
wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.70,A: vermoedelijk een tekening van dezelfde figuur; 
Rouvier-Jeanlin 1972, 254 nr. 627.
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Serie 544: apart gevormde rots met knobbels - kort kapsel met een rij korte lokken rond het 
gelaat (geen dot of vlecht) - romp met geprononceerde welvingen van de borst - knobbelige rots
met breed zitgedeelte waarvan de bovenrand overhelt naar voor en een lage vooruitspringende
voetsteun met gebogen profiel.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4249 is het grootste exemplaar en heeft de meest 
uitgesproken knobbels op het oppervlak van de rots. Cat. nr. 319 is 5 % kleiner dan cat. nr. 
4249. Tegenover cat. nr. 319 bedraagt de verkleining van cat. nrs. 323, 325 en 4241 
respectievelijk 5, 10 en 12 %.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 319, 323 en 325 uit Harelbeke werden gevonden in een 
verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
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. Luchtgat in
de bovenzijde van de sokkel.
Petrografie:  Cat. nrs. 319 (544) en 325 (544) behoren petrografisch tot pasta 5, toegeschreven
aan Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
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).
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 319.

Cat. nr. 319. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: beige (geeloranje). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 31 nr. 125, fig. 9 
midden; Ooghe et al. 1979, fig. 33 midden.

Cat. nr. 325. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 4249. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: sokkel, voorzijde
van de romp en de benen. Hoogte: 12,9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 61157.
Verzameling: Plicque. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 258 nr. 650.

Cat. nr. 4241. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: linkerhand en -voorarm en het rechteronderbeen ontbreken. Lengte van de sokkel 7,9 cm, breedte
5,2 cm en hoogte 4,4 cm. Hoogte van de naakte figuur 9,5 cm. Totale hoogte 13,9 cm. Bewaarplaats: 
privéverzameling R. Sadourny-Bailleau, Moulins. 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. Luchtgat in de bovenzijde van de
sokkel. Kleur: wit. Hardheid: hard. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 111 nr. 278 Pl.
XXXII.

626



Serie 952: kort kapsel met korte lokken boven het voorhoofd en een verdikking ter hoogte van
de naad boven op het hoofd (dot ?) - weinig knobbelige rots met in zijzicht een smal zitgedeelte
en een dik horizontaal standvlak.
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.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4242
(952).
Bibliografie foto: cat. nr. 4242: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4242. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: het rechterbeen, de linkervoet en de armen ontbreken. Hoogte: 12,5 cm. Breedte: 7,5 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28040. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
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. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972,
257 nr. 646.

Serie 546: apart gevormde rots met knobbels - kort kapsel met een rij korte lokken rond het 
gelaat, zonder middenscheiding (geen dot of vlecht) - knobbelige rots met smal zitgedeelte dat 
licht is ingesnoerd in het midden en een vooruitspringende voetsteun heeft met een vrijwel
horizontaal bovenvlak en verticale zijkanten.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4233 (546) en 4234 (546) uit Salzburg werden gevonden op het
grafveld am Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
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.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4233: Lange 1990.

Cat. nr. 4233. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
restauratie aan de linkerhand, het armgewricht, de top van de linkervoet en de rechterknie. Hoogte: 14,1 cm. 
Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 6841. 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. Kleur: wit. 
Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 103-104 Nr. 66.

Cat. nr. 4234. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
restauratie aan de linkerhand, het armgewricht, de top van de linkervoet en de rechterknie. Hoogte: 14,1 cm. 
Bewaarplaats: München PSS. Inventarisnummer: W 257. 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. Kleur: wit. 
Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 104-105 Nr. 67.

Serie 545: apart gevormde rots met knobbels - kapsel met haarrol rond het hoofd, een kleine 
dot boven de nek en drie losse lokken in de nek.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4243 (24) uit Bourbon-Lancy werd gevonden in het atelier Le 
Breuil dat gedateerd wordt tussen 50 en 200 n.C. (context 357).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4243 (545) werd op de rugzijde in gravure gesigneerd door Sextus.
Productietechniek:  kleimal. 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 basis.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Bourbon-Lancy Le Breuil : maldeel 4243 (545).
Datering uit context: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4243: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4243. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde zonder het rechterbeen. Inventarisnummer: 86.312. Productietechniek: 
kleimal. 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 basis. Inscriptie: op de rugzijde van de mal 
in gravure: SIIXTV(S) FII(CIT). Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 52, 81, 88 Fig. 21,4 (foto van de afdruk), 111
Fig. 44,11 (signatuur).
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Serie 953: armband rond de linkerbovenarm.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 321 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
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.
Petrografie:  Cat. nr. 321 (953) behoort petrografisch tot pasta 5, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: 
petrografische analyse 321 (953).
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 321.

Cat. nr. 321. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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: weinig knobbelige rots met zitgedeelte waarvan de voor - en achterwand verticaal 
lopen en de zijwanden naar boven toe sterk verbreden - dikke vooruitspringende voetsteun met
gebogen voor- en zijkanten en een horizontaal verloop van de bovenkant.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 322 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  apart gevormde rotsvormige basis uit twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Luchtgat ter hoogte van het zitvlak.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 322.

Cat. nr. 322. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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 955: licht knobbelige rots met licht ingesnoerd zitgedeelte waarvan de bovenrand aan de
achterzijde sterk naar achter wijkt - dikke vooruitspringende voetsteun met schuin naar voor 
aflopende bovenkant.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4239 (955) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Inscriptie:  maldeel 4239 (955) werd op de keerzijde van het voorste maldeel gesigneerd door 
Tiberius.
Productietechniek:  apart gevormde rotsvormige basis uit twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldeel,
epigrafie (coroplast) 4239 (955).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 90/100-200/220 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4239: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4239. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: twee maldelen van respectievelijk de voorzijde en de keerzijde van de rots. Lengte van de afdruk
van de sokkel: 9 cm (berekend uit de foto van de reconstructie in Rouvier-Jeanlin 1972, nr. 635). Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28005. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
apart gevormde rotsvormige basis uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Inscriptie: op de keerzijde van de voorste
mal in gravure: TIB(ERIVS) tussen twee kruisen. Kleur: rozig. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 
255 nrs. 636-637: de mallen zijn niet afgebeeld, maar de afdruk is de sokkel van de moderne reconstructie nr. 635 die
wel werd afgebeeld.
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Serie 547: gladde rots met lage vooruitspringende voetsteun met gebogen profiel - 
geïntegreerde rotsvormige basis - benen niet geïntegreerd in de mal van de romp.
Inscriptie:  statuette cat. nr. 4251 (547) werd op de voorzijde van de sokkel gegraveerd met de 
letter S.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerde rotsvormige basis. 
De benen zijn niet geïntegreerd in de mal.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: epigrafie (coroplast) 4251 (547).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 100-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4251.

Cat. nr. 4251. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: sokkel en 
onderlichaam met de aanzet van de benen. Hoogte: 7,9 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 4227. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerde rotsvormige basis: open aan de bovenkant ter
hoogte van het zitvlak aan de binnenzijde. De benen zijn niet geïntegreerd in de mal. De beenuiteinden zijn met 
groeven ruw gemaakt voor een betere hechting van de apart aangezette benen. Inscriptie: op de voorzijde van de
sokkel in gravure S F(ECIT). Tussen de beide letters staat als scheidingsteken een klimopblad (hederae distinquentes).
De S is mogelijk de afkorting van Servandus (zie Lange 1994). Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 290 Serie 251.

gezeten op een altaarvormige sokkel - rechtervoet op linkerknie

Serie 548: apart gevormde vierhoekige sokkel met geprofileerde boven en onderrand - 
uitstulpingen op de schouders van de doorntrekker.
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 gevormd vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde boven- en onderrand. 
Luchtgat aan de binnenzijde van de sokkel, in verbinding met de figuur. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4252: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4252. Site: Marnay. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 637: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd,
rechterhand en -onderbeen en de linkervoet ontbreken. Hoogte van de sokkel: 3,8 cm. Hoogte van de naakte figuur 6,9
cm. Totale hoogte 10,7 cm. Bewaarplaats: Chalon-sur-Saône DF. Inventarisnummer: 75-77-1. 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 gevormd vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde
boven- en onderrand. Luchtgat aan de binnenzijde van de sokkel, in verbinding met de figuur. Kleur: wit. Hardheid: 
zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 111 nr. 280 Taf. XXXII.

doorntrekker gekleed

rechtervoet op linkerknie (?)

Serie 549: kort, nauwsluitend hemd, gegord in de lende - rechterschouder is onbedekt - kapsel
met twee lange lokken in de nek.
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4250 werd op de rugzijde in gravure gesigneerd door Sacrillos.
Productietechniek:  kleimal. 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 gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4250: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4250. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van 
de keerzijde. Hoogte: 13 cm. Breedte: 6,3 cm. Productietechniek: kleimal. 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 gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde cursief in gravure: SACRILLOS. Kleur: wit. Oppervlak: glad,
poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 256 nr. 638: het museuminventaris luidt “sigle de l’atelier de 
Saint-Pourçain”, maar geeft geen info. over de herkomst..

Genius

Genius met patera en hoorn

patera in de rechterhand - hoorn in de linkerarm
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Serie 538: naakt bovenlichaam - mantel schuin gedrapeerd over de bovenbenen  - hoorn 
geopend naar voor met aren en ronde vruchten.
Interne mechanische verbanden:  voor cat. nr. 340 zijn er mogelijk verschillende 
herwerkingsfasen voor beide vormhelften.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4226 (538) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken en bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20/364-378 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 340.

Cat. nr. 4226. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: fragment van de schouders tot boven de benen. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Hettner 1901, 71 Nr. 182 Taf. VIII,7; Lange 1994, 277-278 Serie 209
nr. 1.

Cat. nr. 340. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 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.

Genius met patera

patera in de rechterhand

Serie 539: naakt bovenlichaam - mantel schuin gedrapeerd over de bovenbenen  - 
hooggebonden laarzen met rechts de afbeelding van een leeuwenkop en links een bloem.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4227 (539) uit Keulen werd gevonden in het atelier An der 
Weyerstrasse dat gedateerd wordt tussen 150 en 210 n.C. (context 558).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln an der Weyerstrasse: statuette 4227 (539); Köln am
Rudolfplatz: statuette 4228 (539).
Datering uit context: 150-210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4228: Binsfeld 1964.

Cat. nr. 4228. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 557: Lange Fundstelle 13/
Schauerte Fundstelle 19. Bewaringstoestand: benen en de bovenrand van de basis. Hoogte: 9,7 cm. Bewaarplaats: 
Köln RGM. Inventarisnummer: 52,208. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Binsfeld 1964, 29 Taf. 9,2; Lange 1994, 278 Serie 210 Nr. 2.

Cat. nr. 4227. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei an der Weyerstrasse. Context nr. 558: Mauritiuswall 20/ 
Weyerstrasse 88 (1929). Bewaringstoestand: voorzijde van de linkerschouder tot halfweg het linkeronderbeen. Het 
rechteronderbeen, de rechterschouder en de hoorn zijn afgebroken. Hoogte: 12,1 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: 29,926. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: 
Binsfeld 1964, 29 Taf. 9,1; Lange 1994, 278 Serie 210 Nr. 1.

gladiator

gladiator uitvallend met zwaard, helm en schild

kort zwaard in rechterhand - beenplaten - rechterarm met armbeschermer - helm met brede rand en hoge
kam
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Serie 707: schaamschort met gebogen plooien onder elkaar  - bol schild - helmkam met
bovenaan versiering met kleischijfjes - apart gevormde voetplaat met voeten, waarin lange 
tenen gegraveerd zijn.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4540 (707) uit Windisch/Brugg werd gevonden in een graf uit
de Tiberische tot vroeg-Flavische tijd (context 841).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig 
plaatvormig voetstuk. Tenen weergegeven door lange groeven.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14-80 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4540: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4540. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Grafveld Aarauerstrasse. Context nr. 841: Grab 158 (1937). 
Bewaringstoestand: volledig. Verbrand oppervlak. Hoogte: 12,3 cm. Bewaarplaats: Brugg VM. Inventarisnummer: 
37.916. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd, vierhoekig, plaatvormig voetstuk.
Tenen weergegeven door lange groeven. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 45-49 Vindonissa Nr. 19
Taf. 36,3 en 92,1.

Serie 708: schaamschort met gebogen plooien onder elkaar  - rechthoekig schild met umbo - 
schaamschort met verticale groeven - brede gordel.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Rechterhand doorboord, 
vermoedelijk voor het zwaard.
Productieregio:  Centraal-Gallië (iconografie).
Bibliografie foto: cat. nr. 4541: Vertet en Zeyer 1983; Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4541. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: keerzijde van
het hoofd tot de rechterknie. Voorzijde van de helmrand tot de onderzijde van het schild. Hoogte: 9,5 cm. Breedte: 
4,35 cm. Bewaarplaats: Langres NMAHL. Inventarisnummer: ST 532. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Rechterhand doorboord, vermoedelijk voor het zwaard. Kleur: wit. Bibliografie: Vertet en Zeyer 1983, 
79-80 Nr. 38 (met reconstructietekening met behulp van nr. 4542, behorend tot een andere serie); Rouvier-Jeanlin 
1986, 99 Nr. 250.

Serie 709: schaamschort met gebogen plooien onder elkaar  - rechthoekig schild met umbo - 
schaamschort met schuin afdalende onderrand - geïntegreerde voetplaat.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd onregelmatig
voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië (afwijkend procédé).
Bibliografie foto: cat. nr. 4542: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4542. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van de
keerzijde. Hoogte van de afdruk 17,8 cm. Hoogte: 17,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28169. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd onregelmatig voetstuk. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 237 nr. 570.

gladiator uitvallend met zwaard en net

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

631



Serie 710: kort gegord kleed dat de rechterkant van de borst en de rechterschouder niet bedekt -
geïntegreerd balkvormig voetstuk met ribbelvormige omranding van de voorzijde - de ruimte 
tussen de benen is opgevuld.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met omranding van voorzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4543: TZ 12, 1937.

Cat. nr. 4543. Site: Trier CAT. Vindplaats: Nördliches Gräberfeld. Context nr. 805: In und neben der Abteikirche St.
Maxim. Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Vondstspecificatie: Losse vondst (1937). 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met omranding aan
de voorzijde. Kleur: meerkleurige beschildering: resten van gele en rode kleur. Rode omranding van de voorkant van 
de sokkel. Bibliografie: TZ 12, 1937, 281 Abb.18.

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

Serie 711: rechterarm en hand zichtbaar aan de voorzijde - effen schild - zwaard in reliëf op het
schild in een hoek van 20° - gekleed in schaamschort en brede gordel - ribbelvormige 
enkelbanden of onderzijde van de beenplaten - de rechterkuit opvallend zwaarder dan de 
linkerkuit - geïntegreerd rechthoekig tot licht trapeziumvormig voetstuk met geprofileerde 
bovenrand.
Interne mechanische verbanden:  de exemplaren zijn niet identiek. De huidige publicatiestand 
laat echter niet toe de series verder op te splitsen. De ruimte tussen de benen is smaller bij cat.
nr. 399. De identificatie berust op het aan de linkerzijde uitspringend schild, het opvallend 
verschil in dikte tussen linker- en rechterkuit, en de aanwezigheid van de enkelbanden of 
beenplaten (met schuine arcering bij cat. nr. 399). De basis van cat. nr. 399 is vermoedelijk 
eerder trapeziumvormig.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 399 uit Saint-Mard werd gevonden in Majeroux sector B,
gedateerd tussen 50 en 275 n.C.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde bovenrand. Breed
gladgestreken en ingesneden naad.
Petrografie:  Cat. nr. 399 (711) behoort petrografisch tot pasta 37, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier-Süd: statuette 4544 en 4545, petrografische
analyse 399 (711).
Datering uit context: 50-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4544: Tent. Trier 1984.

Cat. nr. 399. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Majeroux, sector B. Context nr. 161: Onbekend. 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. Kleur: licht grijs
(Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 4544. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 798: Pacelliufer (1983), oven 5. 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde bovenrand. Bibliografie: 
Tent. Trier 1984, 89 e.v. Abb.6a links.

Cat. nr. 4545. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 798: Pacelliufer (1983), oven 5. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde bovenrand. 
Bibliografie: Tent. Trier 1984, 89 e.v. Abb.6a midden.
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Serie 712: rechterarm en hand zichtbaar aan de voorzijde - schild met umbo - zwaard in reliëf 
op het schild in een hoek van 45° - geïntegreerd schijfvormig voetstuk ?.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4547 (712) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een laag die 
tot stand kwam in de regeringsperiode van Gratianus tussen 367 en 383 n.C. (context 888). Het
gaat om de vernielingslaag na de laatste bezettingsfase van Bau 38, gedateerd tussen 97/138 en
367/383 n.C.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 97/367-383 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4547: Gose 1972.

Cat. nr. 4547. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 38 (Umgangstempel II-IV). Context nr. 888: Schicht 10b. 
Bewaringstoestand: fragment van de borst en de rechterarm met het zwaard. De rest is modern toegevoegd bij 
restauratie, naar het voorbeeld van Trier RL inv. PM 5329. Hoogte van het bewaarde fragment: 5 cm. De totale hoogte
van het gerestaureerd object bedraagt 13,8 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 11 824b. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: rood. 
Bibliografie: Gose 1972, 129 Abb.288,1 (datering p.175-180).

Serie 713: alleen de rechterhand zichtbaar aan de voorzijde - schild met umbo waaruit 
straalsgewijs radiale groeven vertrekken - zwaard in reliëf op het schild in een hoek van 70° - 
rechthoekig omrand umbo - groeven van de beenbeschermers zichtbaar onder de knie - 
geïntegreerd voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4546 (713) uit Trier werd gevonden in het atelier Trier-Süd dat
actief was van de eerste eeuw tot de jaren 350/353 n.C. (context 798).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: statuette 4546 (713).
Datering uit context: 0-350/353 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4546: Trier Kaiserresidenz 1984.

Cat. nr. 4546. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 798: Pacelliufer (1983), oven 5. 
Bewaringstoestand: volledig bewaard. Voetstuk en benen beschadigd. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk. Bibliografie: Trier Kaiserresidenz 1984, 89
e.v. Abb.6a rechts.

Serie 714: alleen de rechterhand zichtbaar aan de voorzijde - schild met umbo waaruit 
straalsgewijs radiale groeven vertrekken - zwaard in reliëf op het schild in een hoek van 70° - 
knopvormige umbo - keerzijde niet gedetailleerd.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Petrografie:  Cat. nr. 4548 (714) behoort petrografisch tot pasta 41, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 4548 (714).
Bibliografie foto: cat. nr. 4548.

Cat. nr. 4548. Site: . Bewaringstoestand: bewaard zonder benen en zonder de voorzijde van het hoofd. Bewaarplaats: 
Köln RGM. Inventarisnummer: 76,1004. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: rood 
(Munsell 10 R 5/8). Oppervlak licht grijs 10 YR 8/2.: witte engobe. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad,
mat.

Hercules

Hercules jeugdige Hercules met leeuwenvel en fruitkorf

leeuwenvel bedekt de rechterschouder - fruitkorf in beide handen voor de borst -
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Serie 992: bloemen in de haarlokken.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4915 (992) uit Gueugnon wordt gedateerd tussen 150 en 250 
n.C. naar de productieperiode van terracotta’s in het atelier Le vieux Fresnes, waar het in de
stookplaats van een oven gevonden werd (context 980).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en geprofileerde onderrand. Cat. nr. 4955 met
luchtgat aan de keerzijde links in de heup.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4951 
(992) en 4955 (992); Gueugnon Le vieux Fresnes: statuette en ovenvondst (stookkamer) 4915 
(992).
Datering uit context: 150-250 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4951: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4915. Site: Gueugnon Le vieux Fresnes. Vindplaats: Atelier voor terracottastatuetten. Context nr. 980: 
Cour-chaufferie du four 22. Bewaringstoestand: hoofd. Verzameling: Sadourny-Bailleau R., Moulins. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: licht rozig. Bibliografie: Gueugnon 1974, 22 nr. 42.

Cat. nr. 4951. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde van de figuur en de volledige sokkel. Hoogte: 16,6 cm. Breedte: 5,2 cm. Verzameling:
Sadourny-Bailleau R., Moulins. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig
voetstuk: afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en geprofileerde onderrand. Kleur: licht rozig. Hardheid: 
hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 92-93 nr. 237.

Cat. nr. 4955. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd en voetstuk. Hoogte: 11,6 cm. Breedte: 5 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Verzameling: Esmonnot (L.), Moulins. luchtgat aan de keerzijde links in de heup. 
Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 221 nr. 529: interpreteert het fragment als
Hercules “gekleed in leeuwenvel” en vernoemt een parallel uit de collectie Bailleau waarvan het “kinderhoofd” 
bewaard bleef.

Jupiter-Taranis

Jupiter-Taranis staand met wiel en geknielde vrouw

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

Serie 956: man met volle baard - de haren, met middenscheiding boven het voorhoofd in de 
vorm van drie verticale windingen, dalen af langs het gelaat en zijn opgerold tot een brede dot 
laag in de nek - kort gegord hemd tot halfweg de heup en met lange mouwen - mogelijk een 
broek (geen plooien zichtbaar, maar verondersteld vanwege de lengte van het hemd) - wiel met
zes spaken - naakte vrouw voorgesteld vanaf de knieën en met de handen van de 
omhooggeheven armen geklemd rond de linkerpols van de man.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 1165 is 10 % kleiner dan cat. nr. 4949. De
identificatie van cat. nr. 1165 berust op de vorm van het voetstuk en de vorm van de 
breukvlakken bovenaan.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1165 (956) uit Velzeke wordt naar de actieve periode van het 
westelijk heiligdom gedateerd in de periode tussen 100 en 275 n.C. (context 228).
Productietechniek:  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. Fijne naad. Luchtgat aan de keerzijde onder de 
linkerhand.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4974 
(956) en 4975 (956).
Datering uit context: 100-275 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4949: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4949. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: afgietsel van 
een volledig statuette. Hoogte: 17 cm. Breedte: 5,9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 216-217 nr. 513.

Cat. nr. 4974. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voor- en keerzijde bewaard van de lende tot onder de knieën met het hoofd en een deel van de 
borst van de vrouw. Hoogte: 8,2 cm. Breedte: 6,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28006. Verzameling: Esmonnot (L.), Moulins. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Fijne naad. Luchtgat aan de keerzijde onder de linkerhand. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Oppervlak: glad, 
poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 217 nr. 514.

Cat. nr. 4975. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voor- en keerzijde van hoofd, tors en linkerarm. Hoogte: 9,4 cm. Breedte: 4,3 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28006. Verzameling: Esmonnot (L.), Moulins. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Fijne naad. Luchtgat aan de keerzijde bij de linkerdij. Kleur: oker. Hardheid: 
hard. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 217 nr. 515.
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Cat. nr. 1165. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: westelijk heiligdom C 903 k en C 904 (VDC). Context nr. 
228: Perceel C 903 k, sleuf VII, grote vergraving, spoor 748 b (1996). 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. 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.

karikatuur

karikatuur zittende man met boekrol

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

Serie 586: mantel schuin over de linkerschouder geworpen - gladde lage zetel met ronde
rugleuning en ribbelvormige omranding.
Externe mechanische verbanden:  stam 93.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4308 (586) uit Colchester werd gevonden in een graf met
keramiek uit de Claudisch - Neroonse tijd, waarvan de bijzetting ten vroegste plaats had in de 
regeringsperiode van Nero (context 390). Cat. nr. 5070 (586) uit Oberwinterthur is afkomstig 
uit een vondstcomplex dat werd gedateerd op basis van keramiek tussen 50 en 110 n.C.
(context 972).
Productietechniek:  romp en zetel uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart hoofd uit 
twee maldelen. Apart gevormde armen en boekrol. Apart gevormde vlakke bodemplaat. 
Luchtgat in de bodem.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-68/110 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-70 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4308: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4308. Site: Colchester. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 390: Graf 3/124. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 11,9 cm. Bewaarplaats: Colchester CEM. Inventarisnummer: 1128. Productietechniek: romp en zetel uit
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart hoofd uit twee maldelen. Apart gevormde armen en boekrol. Apart 
gevormde vlakke bodemplaat. Rond luchtgat in de bodem. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 64 Colchester Nr. 6 
Taf. 38,4 (andere exemplaren uit dezelfde context Taf. 38,1-3,5); Van Boekel 1987, 600 Fig. 114.

Cat. nr. 5070. Site: Oberwinterthur. Vindplaats: Unteres Bühl. Context nr. 972: Feld 114/33-56, Schicht 300/260, FK
5010/5249. Bewaringstoestand: Onderste helft zonder de linkerachterhoek van de zetel, een fragment van de 
rechterkant van de zetel ter hoogte van de rechternaad en een fragment tussen de enkels aan de voorzijde. Het 
linkeronderbeen is beschadigd. Mogelijk sporen van verbranding. Hoogte: 7,7 cm. Bewaarplaats: Zürich SL. 
Inventarisnummer: 65010. Productietechniek: apart gevormde vlakke bodemplaat. Kleur: wit. Oppervlak ter hoogte
van de linkerarmleuning rood verbrand of beschilderd (Raselli-Nydegger 1998). Bibliografie: Von Gonzenbach 1986,
39-40 Oberwinterthur nr. 14; Von Gonzenbach 1995, Taf. 126,5: foutief vermeld als vondst uit de keramiekwinkel 
(context 698); Raselli-Nydegger 1998, 101-102 TK 106 Taf. 34,106.

karikatuur staande dienaar

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

Serie 587: kort gegord kleed met boogvormige plooien onder de gordel - twee verticale lijnen 
dalen af van de schouders tot aan de zoom - V-vormige plooien onder elkaar tussen de verticale
lijnen.
Externe mechanische verbanden:  stam 93.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4309 (587) uit Colchester werd gevonden in een graf met
keramiek uit de Claudisch - Neroonse tijd, waarvan de bijzetting ten vroegste plaats had in de 
Neroonse tijd (context 390).
Productietechniek:  lichaam uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart hoofd uit twee 
maldelen. Benen gescheiden. Apart gevormd voetstuk. Verticaal doorboorde handen.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 41/54-68/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-70 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4309: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4309. Site: Colchester. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 390: Graf 3/124. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder voetstuk. Hoogte: 16,3 cm. Bewaarplaats: Colchester CEM. Inventarisnummer: 1127. Productietechniek: 
lichaam uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart hoofd uit twee maldelen. Benen gescheiden. Apart gevormd
voetstuk. Verticaal doorboorde handen. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 64 Colchester Nr. 2 Taf. 38,6; Van 
Boekel 1987, 601 Fig. 15.

beide armen op de borst geplooid - hoofd van een kale oude man met zeer grote neus en adamsappel
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Serie 588: kort gegord kleed met boogvormige plooien onder de gordel (?)- twee verticale 
lijnen dalen af van de schouders tot aan de zoom - op de rug, tussen de verticale lijnen, 
boogvormige plooien onder elkaar .
Productietechniek:  lichaam uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart hoofd (?). .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4313: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4313. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste helft.
De armen ontbreken. De rechteram werd gerestaureerd met gips, maar de hand is origineel. Hoogte: 11,4 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25497. Verzameling: A. Rambert, Vichy. 
Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: lichaam uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart hoofd (?). 
Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 316 nr. 930.

beide armen op de borst geplooid - hoofd onbekend

Serie 589: kort gegord kleed met boogvormige plooien onder de gordel - twee verticale banden
dalen af van de schouders tot aan de zoom - vooraan, tussen de verticale banden, boogvormige
plooien onder elkaar.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4311 (589) en 4312 (589) uit Toulon-sur-Allier zijn gedateerd 
tussen 69 en 200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en 
La Forêt (context 787).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4311 (589) draagt op de rugzijde de namen Cabantius en Rectus.
Productietechniek:  kleimal. Lichaam uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Benen 
gescheiden. Apart hoofd. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: 
maldelen 4311 (589) en 4312 (589), epigrafie (coroplast) 4311 (589).
Datering uit context: 69-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4311: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4311. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 27972. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal. Lichaam uit twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Benen gescheiden. Apart hoofd. Inscriptie: op de rugzijde van de mal:
CABANTIVS/ RIICT. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 18; Rouvier-Jeanlin 1972, 238 nr. 572; M. Jeanlin in Bémont et
al. 1993, 112 (inscriptie).

Cat. nr. 4312. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 27972. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal. Lichaam uit twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Benen gescheiden. Apart hoofd. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 238 nr. 573.

karikatuur aanliggende man met beker

de handen komen samen op de buik en houden een beker vast - hoofd van een kale oude man

Serie 590: gedrapeerd met toga.
Externe mechanische verbanden:  stam 93.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 5071 (590) uit Oberwinterthur werd gevonden in een 
keramiekdepot dat rond 70/75 n.C. door brand werd vernield (context 698). Cat. nr. 4310 (590)
uit Colchester werd gevonden in een graf met keramiek uit de Claudisch - Neroonse tijd,
waarvan de bijzetting ten vroegste plaats had in de Neroonse tijd (context 390).
Productietechniek:  lichaam uit twee maldelen. Apart hoofd. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 60-70/75 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-70 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4310: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4310. Site: Colchester. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 390: Graf 3/124. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder voetstuk. Breedte: 12,5 cm. Bewaarplaats: Colchester CEM. Inventarisnummer: 1136. Productietechniek: 
lichaam uit twee maldelen. Apart hoofd uit twee maldelen. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 64 Colchester Nr. 8
Taf. 38,7 (andere exemplaren uit dezelfde context Taf. 38,1-3,5); Van Boekel 1987, 602 Fig. 16.

Cat. nr. 5071. Site: Oberwinterthur. Vindplaats: Unteres Bühl. Context nr. 698: Feld 121/11-63, Schicht 533: Haus 12
(Geschirrladen (1982)). Bewaringstoestand: fragment van het lichaam van de heup tot voor de voeten. Breedte: 7,5
cm. Bewaarplaats: Zürich SL. Inventarisnummer: 67230. Vondstspecificatie: FK 7230. Kleur: wit. Bibliografie: Von
Gonzenbach 1995, 60-61 Oberwinterthur nr. 41 Taf. 126,4; Raselli-Nydegger 1998, 102 TK 107 Taf. 34, 107.

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
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Serie 591: gedrapeerd met toga.
Externe mechanische verbanden:  stam 93.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4314 (93) is afkomstig uit de verstoringslaag van een houtbouw
uit de periode tussen 40 en 70 n. C (context 292).
Productietechniek:  lichaam uit twee maldelen. Apart hoofd. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 40-70 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-70 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4314: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4314. Site: Augst. Vindplaats: Kurzenbettli, Mansio (1966). Context nr. 292: Zerstörungschicht des 
Fachwerkbaus. Bewaringstoestand: volledig. Breedte: 13,3 cm. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 
66.4175. Productietechniek: lichaam uit twee maldelen. Apart hoofd. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986,
18 en 20 Augst Nr. 40 Taf. 92,3: Claudisch-Neroons.

man met konijnen

man met konijnen zittend

twee konijnen op de schoot

Serie 542: kort, nauwsluitend hemd, gegord in de lende, met een korte mouw aan de rechterarm
- de rechterkant van de borst, de rechterschouder en de benen zijn onbedekt.
Iconografische verbanden:  motiefverwantschap met de geklede versie van de doorntrekker nr.
4250 (549) gesigneerd door Sacrillos. Het rechterbeen zit vervat in de mal van de figuur.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 341 (542) uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde 
context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  man met romp uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Konijnen, 
onderarmen en de handen zijn apart aangezet. Apart gevormde zitplaats. Breed gladgestreken 
naad. Rond luchtgat van ongeveer 5 mm onderaan in het zitvlak. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 341.

Cat. nr. 341. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

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

Serie 957: kort, nauwsluitend hemd, gegord in de lende en zonder mouwen - de rechterkant van
de borst, de rechterschouder en de benen zijn onbedekt - duim en wijsvinger van de rechterhand
zijn met de toppen tegen elkaar gedrukt bij de snuit van het konijn.
Iconografische verbanden:  motiefverwantschap met de geklede versie van de doorntrekker 
(?)cat.  nr. 4250 (549): gesigneerd door Sacrillos. Het rechterbeen zit vervat in de mal van de 
figuur.
Productietechniek:  man met romp uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde 
zitplaats. Breed gladgestreken naad. Rond luchtgat van ongeveer 5 mm onderaan in het zitvlak.
.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4957: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4957. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: het hoofd, de 
voorzijde van de rechterschouder, de benen en het voetstuk ontbreken. Hoogte: 8,5 cm. Breedte: 5,8 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28086. Verzameling: Esmonnot (L.), Moulins. 
Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 230 nr. 551: voorwerp onder de linkerhand 
geïnterpreteerd als “ volumen”.

man met tonnen
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man met tonnen staand met patera en tonnen

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

Serie 540: patera met bloem - vijf cilindervormige objecten boven elkaar - kort hemd, gegord 
op de heup - baard en dwars gelede haarrol rond het gelaat - enkelvoudige gordel, duidelijk
onderscheiden van de zoom van het hemd.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 338 is 5 % kleiner dan cat. nr. 4229.
Externe mechanische verbanden:  stam 88.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4229 (540) uit Rheinzabern werd gevonden in een graf dat 
bijgezet werd in de tweede helft van de tweede eeuw (context 735).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Fijne 
naad.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 80/150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 338.

Cat. nr. 338. Site: Oudenburg. Vindplaats: Vicus. Context nr. 145: Perceel B 800, afvalkuilen. 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. 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.

Cat. nr. 4229. Site: Rheinzabern. Vindplaats: Grafveld Rappenfeld. Context nr. 735: Grab 363. Bewaringstoestand: 
voorzijde van onder de hals tot onder de patera. Hoogte afgeleid van de schaal van de foto in Ludowici 1912: 6,8 cm. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Ludowici 1912, 162-163 Fig. 74.

Serie 537: patera met bloem - vijf cilindervormige objecten boven elkaar - kort hemd, gegord 
op de heup - baard en dwars gelede haarrol rond het gelaat - de enkelvoudige gordel, vlak tegen
de zoom van het hemd, vormt een band met twee horizontale lijnen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4232 is 5 % kleiner dan cat. nr. 4231.
Externe mechanische verbanden:  stam 88.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Cat. nr. 
4231 (537) met luchtgat aan de keerzijde achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4231 
(537).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 80/150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4232: RAE 11, 1960.

Cat. nr. 4231. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: de voeten en het voetstuk ontbreken. Hoofd gelijmd. Hoogte: 12,7 cm. Breedte: 5 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28008. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat aan de keerzijde achter 
de linkerpols. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 219 nr. 523.

Cat. nr. 4232. Site: Thiel-sur-Acolin. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 784: Onbekend. Bewaringstoestand: basis en
hoofd ontbreken. Hoogte: 10,8 cm. Verzameling: Belot, Thiel-sur-Acolin . Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Bibliografie: RAE 11, 1960, 310-311 Fig. 120 (H. Vertet)..

Serie 541: patera met bloem - vijf cilindervormige objecten boven elkaar - kort hemd, gegord 
op de heup - baard en dwars gelede haarrol rond het gelaat - de dubbele gordel, vlak tegen de
zoom van het hemd, vormt een parallelle band met drie horizontale lijnen.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4230: Tudot 1860.

Cat. nr. 4230. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder voetstuk. Bewaarplaats: Lyon “Musée d’Antiquités”. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.40c (tekening niet van Tudot).

Mars

Mars staand met lans en schild

638



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

Serie 552: kort kleed tot boven de knieën - borstpantser - mantel over de linkerschouder
geworpen - beenplaten en borstpantser zonder detail.
Inscriptie:  cat. nr. 4253 (552) draagt op de voorzijde van het voetstuk in gravure het vers 
opschrift: ACCEP/ TVS F(ECIT) CC/ AA. Op de keerzijde van het voetstuk in gravure het 
sterk vervaagd opschrift: SERVAN/...
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus met inscriptie op voor- en keerzijde. Breed
gladgestreken naad. Bijgesneden naad.
Petrografie:  Cat. nr. 4952 (552) behoort petrografisch tot pasta 41, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: epigrafie (plaatsnaam) en epigrafie (coroplast) 
4253 (552); Trier: petrografische analyse 4952 (552).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170-200/210 (en later in Trier ?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4952: Lange 1994.

Cat. nr. 4253. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: voetstuk en
benen. Hoogte: 9,8 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 15476. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed
gladgestreken naad. Bijgesneden naad. Inscriptie: op de voorzijde van het voetstuk in gravure het vers opschrift:
ACCEP/ TVS F(ECIT) CC/ AA. Op de keerzijde van het voetstuk in gravure het sterk vervaagd opschrift: 
SERVAN/.... Bibliografie: Van Boekel 1987, 388-389 Fig. 69 (geïdentificeerd als Mercurius); Lange 1994, 267-268 
Serie 186, nr. 1, Abb.11; Van Boekel 1996, 22 fig. 43: identificatie als Mars en interpretatie van het vaasvormig 
voorwerp als klein altaar.

Cat. nr. 4952. Site: Xanten. Vindplaats: CUT: Snitt 30. Context nr. 935: zwischen 1. und 2. Planum. 
Bewaringstoestand: Bewaard zonder hoofd. Hoogte: 15,1 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 9976. 
Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: licht schurend. Bibliografie: 
Lange 1994, 268 Serie 186 nr. 4.

Serie 553: kort kleed tot boven de knieën - borstpantser - mantel over de linkerschouder
geworpen - beenplaten met apart getekende knie en borstpantser met versiering.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4254: Van Boekel 1996.

Cat. nr. 4254. Site: Nijmegen. Vindplaats: Heiligdom Maasplein. Context nr. 681: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard 
Inventarisnummer: Gn Mp 1.3 - 214. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
voetstuk: hol tot aan de voeten. Bibliografie: Van Boekel 1996, 22 fig. 44.

lans in de rechterhand - schild in de linkerhand
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Serie 554: gegord hemd en onderkleed tot boven de knieën - schuine band afdalend over de
borst vanaf de linkerschouder - brede helm - rond schild met umbo - kapsel met korte lokken.
Interne mechanische verbanden:  nr. 337 vertoont twee herwerkingsfasen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 332 (949) uit Martelange is afkomstig uit een tumulus met
Centraal - en Oost-Gallische terra sigillata uit de tweede eeuw. Het graf werd niet opgericht 
voor de Hadriaanse tijd (context 125). Cat. nrs. 395 en 396 uit Saint-Mard worden naar de
vindplaats (sector B) gedateerd tussen 50 en 275 n.C. (context 161).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. Bijgesneden 
naad.
Petrografie:  Cat. nr. 396 (554) behoort tot pasta 38, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 396 (554)
.
Datering uit context: 120-200/275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 337.

Cat. nr. 337. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Im Baulicht, tumuli. Context nr. 125: Tumulus 1906. 
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. 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.

Cat. nr. 395. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Majeroux, sector B. Context nr. 161: Onbekend. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 396. Site: Saint-Mard. Vindplaats: Majeroux, sector B. Context nr. 161: Onbekend. 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. Kleur: licht grijs
(Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Mercurius

Mercurius staand met beurs

rechterhand met beurs - linkerarm gestrekt naast het lichaam en omhuld door de mantel
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Serie 517: rechterarm geplooid - beurs op de buik, boven het rechterbeen - vleugelvormige 
mantel met schuin afdalende onderrand vanaf de rechterschouder, en met puntvormig uiteinde 
ter hoogte van de linkerhand - gebogen plooien onder elkaar op de borst, verticale plooien op
het puntvormig uiteinde en V-vormige plooien op de rug.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4189, 4206 en 1166 hebben dezelfde afmetingen.
Cat. nr. 4191 is 15 % kleiner dan cat. nr. 4189. De beurs en de linkerhand van cat. nr. 4191 zijn
in verhouding kleiner.
De afdruk van het maldeel cat. nr. 4191 uit Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt is jonger
dan de beeldjes cat. nrs. 1189 en 4206 uit Saint-Pouçain-sur Besbre Beauvoir en Yzeure 
Saint-Bonnet.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4188 (517) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788). Cat. nr. 1166 (517) uit Elewijt hoort volgens de algemene gegevens van de
vindplaats bij een nederzettingsfase tussen 50 en 170/190 n.C. (Context 48).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Luchtgat achteraan in het kleed, vlak naast de linkerbil.
Petrografie:  Cat. nr. 1166 (517) behoort petrografisch tot pasta 1, toegeschreven aan
Saint-Pourçain-sur-Besbre, Toulon-sur-Allier of Yzeure.
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).
Datering uit context: 100-190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4191: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 1166. Site: Elewijt Zwijnbeer. Vindplaats: De Steentjes (Popp E 246f en E 243b). Context nr. 51: Oostrand 
van perceel E 246 f. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, plaatselijk 
blinkend.

Cat. nr. 4189. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde van de hals tot boven de knieën. Hoogte: 9,5 cm. Breedte: 6,8 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28025. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 209
nr. 487.

Cat. nr. 4190. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. Hoogte: 
10,6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28025. Verzameling: L. Esmonnot, 
Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Luchtgat achteraan in het kleed, vlak naast de
linkerbil. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 210 nr. 490.

Cat. nr. 4188. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd en basis. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart
gevormd voetstuk. Bibliografie: Tudot 1860, pl.40B.

Cat. nr. 4191. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde, bewaard zonder het hoofd. Hoogte van de mal 13 cm. Hoogte van de
afdruk 12 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27961. Verzameling: L. Esmonnot,
Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Kleur: rozig. 
Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 209 nr. 488.

Cat. nr. 4192. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde van het zitvlak tot aan de voeten. Hoogte van de mal 9,5 cm. Hoogte van
de afdruk 8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27961. Verzameling: L. Esmonnot,
Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Kleur: rozig. 
Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 209 nr. 489.

Cat. nr. 4206. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Atelier. Context nr. 865: Opgravingen H. Vertet 1975/1976. 
Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde met de rechterarm, de beurs en een stuk van het kleed. Het is onzeker 
of het afgebeelde hoofd behoort tot deze statuette. Hoogte berekend uit de schaal van de foto in Gallia 35, 1977: 7,7
cm. Breedte: 4,9 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: 
wit. Bibliografie: Gallia 35, 1977, 421-422 fig. 7 (J.C. Pourçat); von Gonzenbach 1986, 75 Saint-Bonnet nr. 5 Taf. 
51,16.

Mercurius staand, volledig naakt met beurs en caduceus

rechterhand met beurs - caduceus in de linkerarm
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Serie 518: rechterarm geplooid - rechterhand met beurs op de buik, boven het rechterbeen 
caduceus met getorste steel en kleine vleugels - petasus met brede rand.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4199 en 4200 hebben dezelfde afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 82.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Onderbenen licht gescheiden of tegen elkaar. Luchtgat achteraan tussen linkerbil en pols.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4200 
(518)..
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-170/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4199: Ludowici 1908.

Cat. nr. 4199. Site: Rheinzabern. Vindplaats: Grafveld Rappenfeld. Context nr. 732: Vernield graf in de buurt van graf
126. Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte afgeleid van de schaal van de foto in Ludowici 1908: 15 
cm. 
Bibliografie: Ludowici 1908, 165, 167 Fig. 61.

Cat. nr. 4200. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: onderste helft zonder voetstuk. Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28025. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Onderbenen tegen elkaar. Luchtgat, achteraan, tussen linkerbil en pols. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972,
211 nr. 494.

Serie 519: rechterarm geplooid - beurs op de buik, half op het rechterbeen - caduceus met effen
steel - petasus met smalle rand - ronde beurs.
Externe mechanische verbanden:  stam 82.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en dubbel geprofileerde onderrand. Rond 
luchtgat in de rug, boven de linkerbil.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-170/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4196: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4196. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 52068. Verzameling: Plicque. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: afgeknotte piramide 
met rechthoekig grondvlak en dubbel geprofileerde onderrand. Rond luchtgat in de rug, boven de linkerbil. Kleur: 
grijsachtig. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 210-211 nr. 492.

Serie 520: rechterarm geplooid - beurs op de buik, half op het rechterbeen - petasus met smalle
rand - caduceus met effen steel - langwerpige beurs - caduceus met twee vleugels en één rij
knopvormige lokken eronder.
Externe mechanische verbanden:  stam 82.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4922 (520) uit Brive-la-Gaillarde werd gevonden in een
tweede-eeuwse afvallaag die afgesloten werd in de late tweede eeuw of later (context 371).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië (spreiding). Atelier:  Brive-la-Gaillarde ancien marais de la
Corrèze: statuette 4922 (520).
Datering uit context: 100-170/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4922: Moser-Gautrand en Moser 1981.

Cat. nr. 4922. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: ancien marais de la Corrèze. Context nr. 371: (CAF 1) laag 4. 
Bewaringstoestand: voorzijde van hoofd, benen en caduceus. Hoogtematen afgeleid van de schaal van de foto in
Moser-Gautrand en Moser 1981: hoofdfragment 3,8 cm en fragment met de benen 5,5 cm. Bewaarplaats: 
Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 81 78 1; 81 78 2; 82 18 133. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Kleur: geelwit. Bibliografie: Moser-Gautrand en Moser 1981, 40 Pl. XIf.
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Serie 530: rechterarm geplooid - beurs op de buik, half op het rechterbeen - petasus met smalle
rand - caduceus met effen steel - langwerpige beurs - caduceus met twee vleugels en twee rijen
lokken eronder.
Externe mechanische verbanden:  stam 82.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geen luchtgat.
Productieregio:  Centraal-Gallië (spreiding). Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: 
statuette 4195 (530).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-170/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4195: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4195. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder de voeten en de basis. Hoogte: 13,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye
MAN. Inventarisnummer: 28025. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Geen luchtgat. Kleur: wit. Oppervlak: glad, 
poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 212 nr. 499; von Gonzenbach 1986, Taf. 87,4.

Mercurius staand met beurs en caduceus

rechterhand met beurs - linkerhand steunend op de caduceus

Serie 521: sterk geprononceerde lichaamsvormen en musculatuur - rechterhand onder de beurs
- linkerhand boven op de caduceus - de onderrand van de mantel daalt in soepele plooien af van
de rechterschouder naar de linkerpols - petasus met brede rand, soepele lokken eronder.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4210 (521) Augst werd gedateerd door bijgevonden keramiek in
de periode van 90 tot 150 n.C. (context 290).
Inscriptie:  cat. nr. 4193 (521) werd op de keerzijde van de caduceus gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vierhoekige basis: balk. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 4193 (521).
Datering uit context: 90-150 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4193: Vertet 1962.

Cat. nr. 4210. Site: Augst. Vindplaats: Insula 50, Venusstrasse West. Context nr. 290: Vondst gedateerd door 
bijgevonden keramiek. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 4 cm. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 
69.6907. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 
20 Augst nr. 33 Taf. 87,3 (datering).

Cat. nr. 4193. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 386: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Clermont-Ferrand MB. Inventarisnummer: 56.513.42. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Vierhoekige basis: balk.. Inscriptie: op de keerzijde van de caduceus in
verticale richting: PISTILLV[S]. Kleur: wit. Bibliografie: Vertet 1962, 1608-1609 nr. 4 Pl.CCCXXVIII fig. 5-6 (foto);
Vertet en Zeyer 1983, 52 (tekening); von Gonzenbach 1986, Taf. 87,6.

Serie 522: sterk geprononceerde lichaamsvormen en musculatuur - rechterhand onder de beurs
- linkerhand boven op de caduceus - onderrand van de mantel daalt in soepele plooien af van de
rechterschouder naar de linkerpols - petasus met brede rand en twee rijen ronde lokken eronder.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. .
Productieregio:  Centraal-Gallië (spreiding).
Bibliografie foto: cat. nr. 4194: Vertet en Zeyer 1983.

Cat. nr. 4194. Site: Langres. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 597: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 
4,5 cm. Breedte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Langres NMAHL. Inventarisnummer: ST 512-79 196. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Vertet en Zeyer 1983, 53 nr. 21.
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Serie 529: rde echterhand grijpt de bovenkant van de beurs - de linkerhand in de bovenste lus 
van de caduceus - de onderrand van de mantel daalt in soepele plooien af van de
rechterschouder naar de linkerpols - petasus met centraal knopvormig ornament en twee 
vleugels.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4207 (529) heeft dezelfde afmetingen als cat. nr. 3585
(529), maar de onderbenen en de voeten zijn verlengd. De breedte van de hoofden van nr. 4207
(529) en 4209 (529) is gelijk.
Volgens de evolutie van de serie behoren de exemplaren van Saint-Pourçain-sur-Besbre en
Yzeure tot eenzelfde generatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 37.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3585 (529) uit Bregenz werd op basis van de bijgevonden terra
sigillata gedateerd tussen 80 en 110 n.C. (context 366). De terminus post quem rond 80 n.C.
wordt bevestigd door cat. nr. 4209 (529) uit Yzeure Saint-Bonnet (context 865). Zie ook bij
context 865: vondst van een exemplaar van serie 529 in een kuil uit de tweede helft van tweede
eeuw.
Productietechniek:  fortuna en Mercurius elk vervaardigd uit twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: cat. nr. 4207 met afgeknotte piramide met
rechthoekig grondvlak en geprofileerde onderrand en cat. nr. 3585 met apart gevormd 
vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4207 
(529). Yzeure Saint-Bonnet: statuette 4209 (529)..
Datering uit context: 80-117/ (?) en 150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling: 80-117/(?) en 150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4207: von Gonzenbach 1995.

Cat. nr. 4948. Site: Autun. Vindplaats: Casernes (1876). Context nr. 300: onbekend. Bewaringstoestand: buikfragment
met beurs en rechterhand. Hoogte: 6,9 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 250. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 56-57 nr. 250 pl. 12h.

Cat. nr. 3585. Site: Bregenz. Vindplaats: niet gespecifieerd. Context nr. 366: Bregenzer Kellerfund (ca.1880). 
Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd en de linkerbovenarm van Fortuna en het hoofd van Mercurius. 
Hoogte: 18,5 cm. Bewaarplaats: Bregenz VLM . Inventarisnummer: 78.284. Productietechniek: Fortuna en Mercurius
elk vervaardigd uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde
onderrand. Fortuna en Mercurius, verbonden met een kleiprop ter hoogte van de heup en de schouders. Bibliografie: 
Von Gonzenbach 1995, 88 nt.1 Taf. 135,4.

Cat. nr. 4207. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte van het origineel aangegeven in Vertet 1962: 30 cm (?). Afgietsel bewaard in
Saint-Germain-en-Laye MAN. Hoogte en breedte van het afgietsel aangegeven in Rouvier-Jeanlin 1972: 22,8 en 6,6
cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.4.3. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: afgeknotte piramide met vierkant grondvlak en geprofileerde 
onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: Vertet 1962, 1610 nr. 7 Pl.CCCXXX fig. 9-10; Rouvier-Jeanlin 1972, 208 nr. 486:
afgietsel bewaard in Saint-Germain-en-Laye MAN); von Gonzenbach 1995, 139-140 Mercur 3 nt. 5, Taf. 135,5: 
vermelding van origineel en afgietsel.

Cat. nr. 4209. Site: Yzeure Saint-Bonnet. Vindplaats: Atelier. Context nr. 865: Opgravingen H. Vertet 1975/1976. 
Bewaringstoestand: hoofd. Breedte berekend uit de schaal van de foto in Gallia 35, 1977: 3,75 cm. Bewaarplaats: 
Moulins MAA. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Gallia 35, 1977,
421-422 fig. 7 (J.C. Pourçat).

Serie 950: de rechterhand grijpt de bovenkant van de beurs - de linkerhand in de bovenste lus 
van de caduceus - de onderrand van de mantel daalt in een strakke lijn af van de 
rechterschouder naar de linkerpols.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4958 
(950)..
Datering gecorrigeerd met iconografie: 80-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4958: Vertet 1962.

Cat. nr. 4958. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: kopie bewaard in Saint-Germain-en-Laye MAN. Hoogte van de kopie: 22 cm. Bewaarplaats: 
Moulins MAA. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak. Bibliografie: Vertet 1962, 1609 nr. 6 Pl. CCCXXIX fig. 7: foto van 
de kopie bewaard in Saint-Germain-en-Laye MAN ; Rouvier-Jeanlin 1972, 208 nr. 485: kopie bewaard in
Saint-Germain-en-Laye MAN.

Mercurius staand met beurs, caduceus, bok en gevleugelde voeten

beurs in de rechterhand - caduceus in de linkerarm - bok gelegen naast het rechterbeen
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Serie 523: de mantel bedekt het lichaam tot juist boven de knie, met schuin doorhangende 
plooien aan de voorzijde, verticale plooien aan de keerzijde en een verticaal afhangend 
manteluiteinde vanaf de rechterschouder - liggende bok - gevleugelde caduceus - geïntegreerde
ingesnoerde cilindrische basis.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 796 (523) uit Harelbeke werd gevonden in een context die 
opklimt tot de eindfase van de nederzetting in het derde kwart van de derde eeuw (context 76).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. Basis met gegladde onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150/255-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4203: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4203. Site: Corbridge. Vindplaats: . Context nr. 392: . Bewaringstoestand: het hoofd ontbreekt en een klein
deel van de keerzijde werd gerestaureerd. Hoogte: 19,7 cm. Bewaarplaats: Corbridge CM. Inventarisnummer: HWM
75.54. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Basis
met gegladde onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 391 Fig. 70; Lange 1994, 269-270 Serie 193 Nr.
3.

Cat. nr. 796. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Perceel B 438 b2: sporen W6, M3 en A17. Context nr. 76: 
afvalkuil binnen spoor M3 (1967). 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. Bibliografie: 
Despriet 1979, 371-372 fig. 1 nr. 2 .

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

Serie 524: mantel gedrapeerd over de rechterschouder, over de beurs en langs de pijler - pijler
met vier cannelures - geïntegreerd conisch voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4201 en 4205 hebben dezelfde afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 83.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4205 (524) uit Keulen werd gevonden in een zone van het 
atelier am Rudolfplatz die in gebruik was in de tweede eeuw en het begin van de derde eeuw 
(context 555).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4205 (524).
Datering uit context: 100-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en 
inscriptie: 155/160-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4201: Van Boekel 1990 (Fidelis en Servandus).

Cat. nr. 4201. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenzijde
bewaard van boven de voeten. Hoogte: 16,7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: U 239. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd
cilindrisch voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Binsfeld 1964, 29 Taf. 8,1-2; Van Boekel 1990 (Fidelis en Servandus), 
75 Fig. 4: vindplaats onbekend; Lange 1994, 270 Serie 194 Nr. 1: vindplaats Köln.

Cat. nr. 4205. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 555: Lange Fundstelle 11/
Schauerte Fundstelle 13. Bewaringstoestand: voetstuk, voorzijde met ram, voeten en voetstuk van de haan, en
keerzijde tot halfweg de bovenbenen. Hoogte: 10,9 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 51,44. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd
cilindrisch voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Binsfeld 1964, 29 Taf. 8,3-4; Lange 1994,
270 Serie 194 nr. 2.

Serie 525: mantel gedrapeerd over de rechterschouder, over de beurs en langs de pijler - pijler
met onderaan twee cannelures - geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 83.
Inscriptie:  cat. nr. 4202 (525) werd op de keerzijde van de pijler in gravure gesigneerd door
Servandus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: epigrafie (coroplast en
plaatsnaam) 4202 (525).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: 155/160-180/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4202: Van Boekel 1990 (Fidelis en Servandus).

Cat. nr. 4202. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment van de
onderzijde met de onderbenen, de bok, een deel van de pijler en de bovenrand van de basis. Hoogte: 7,3 cm.
Verzameling: Beukhof, Zeist. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.. Inscriptie: op de keerzijde van de pijler in gravure: 
SER[V]AND[VS]/ C.C[.]A[.]A.FECIT/ [...]APRI/... Kleur: wit. Beschildering (?): roodbruine kleursporen rond het 
oor van de bok. Bibliografie: Van Boekel 1990 (Fidelis en Servandus), 74-77 fig. 3; Lange 1994, 270 Serie 194 Nr. 7.
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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

Serie 526: rots met puntig uitstekende voorzijde - mantel die de borst en het rechteronderbeen 
onbedekt laat - manteltip op de linkerschouder - gevleugelde caduceus - 4 plooien op het 
rechteronderbeen.
Externe mechanische verbanden:  stam 84.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4182 (526) uit Dieburg is afkomstig uit een graf van de eerste 
helft van de derde eeuw n.C. (context 400).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerde rotsvormige basis. 
Cat. nr. 4182 (526) vertoont malknobbeltjes op het oppervlak.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 200-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125/200-250
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/200-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4179: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4182. Site: Dieburg. Vindplaats: Gräberfeld I. Context nr. 400: Graf 92. Bewaringstoestand: fragment van de
voorzijde van de basis met de bok en het rechterbeen, hoogte 8,5 cm. Fragment van de caduceus, hoogte 6 cm. 
Bewaarplaats: Karlsruhe LBW. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerde rotsvormige
basis. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 387 Fig. 68 (datering 395 sub i);
Lange 1994, 271 Serie 196 Nr. 5.

Cat. nr. 4179. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Neusser Strasse. Context nr. 563: Onbekend. Bewaringstoestand: 
beschadigd ter hoogte van de kop van de bok. Hoogte: 16 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 3193. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerde rotsvormige basis. Kleur: wit. Bibliografie: 
Loeschcke 1911, 154 Nr. 3193 Taf. 108; Van Boekel 1987, 386 Fig. 67; Lange 1994, 271 Serie 196 Nr. 1.

Serie 947: rots met puntig uitstekende voorzijde - mantel die de borst en het rechter onderbeen
onbedekt laat - manteltip op de linkerschouder - gevleugelde caduceus - 7 plooien op het 
rechteronderbeen - rots met geprononceerde bovenrand met inscriptie .
Externe mechanische verbanden:  stam 84.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4197 (949) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422).
Inscriptie:  cat. nr. 333 (947) draagt achteraan op de bovenrand van de stoelvormige rots in
gravure de onvolledige inscriptie ..IICVS.FIICIT. Eronder staat in reliëfletters te lezen OPP.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerde rotsvormige basis met inscriptie op de bovenrand. Breed
gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand.
Petrografie:  Cat. nr. 333 (947) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 333 (947).
Datering uit context: 75/79 - 260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
125/200-250 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/200-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 333.

Cat. nr. 4197. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
voorzijde van de basis met het rechteronderbeen en de voorzijde van de bok. Hoogte: 6,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt
MVF. Inventarisnummer: X 3912. Vondstspecificatie: Losse vondst 1883. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerde rotsvormige basis. Basis met gegladde
onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 54 Nr. 77; Lange 1994, 271 Serie 196 Nr. 3.

Cat. nr. 333. Site: Hoeselt. Vindplaats: Gebouwensporen, negentiende-eeuwse opgraving. Context nr. 82: Onbekend. 
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. 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.
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Serie 948: rots met puntig uitstekende voorzijde - mantel die de borst en het rechter onderbeen
onbedekt laat - manteltip op de linkerschouder - gevleugelde caduceus - 3 plooien op het 
rechter onderbeen - rots met geprononceerde bovenrand met inscriptie - kleine vleugels aan de
enkels.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 334 is 3 % kleiner dan cat. nr. 1198. De beeldjes zijn 
sterk gelijkend (zie de inscriptie), maar niet identiek. Zo valt de manteltip achter de kop van de
haan bij cat. nr. 1198 in drie plooien omlaag, tegenover vier plooien bij cat. nr. 334.
Externe mechanische verbanden:  stam 84.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 334 (948) uit Wervik wordt gedateerd naar de chronologische 
begrenzing van de site tussen 40 en 275 n.C. (context 246). Cat. nr. 1198 (756) werd 
vermoedelijk na de eerste eeuw ingegraven in een opgevulde beerput (context 756).
Inscriptie:  cat. nrs. 334 (948) en 1198 (948) dragen achteraan op de bovenrand van de
stoelvormige rots in gravure de letters CA.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerde rotsvormige basis met inscriptie op de bovenrand. Breed
gladgestreken naad. .
Petrografie:  Cat. nr. 334 (948) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 334 (948), pigment 1198
(948), epigrafie (plaatsnaam) 334 (948) en 1198 (948).
Datering uit context: 100-275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 125/200-250
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/200-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 1198.

Cat. nr. 1198. Site: Tongeren. Vindplaats: Sint-Truidersteenweg.. Context nr. 756: perceel D 215s. Opgraving IAP
TO01ST: put 001, spoor 377. 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. Inscriptie: op de rand van de rots achteraan: V I [..] I I  CA  De letters CA staan op identiek 
dezelfde plaats als bij het exemplaar uit Wervik. De ontbrekende letters zijn mogelijk VS. De naam VIVS is niet
bekend als coroplats.. 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).

Cat. nr. 334. Site: Wervik. Vindplaats: Sint-Janshospitaal. Context nr. 246: Onbekend. 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 
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. 
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]....
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Serie 949: rots met puntig uitstekende voorzijde - mantel die de borst en het rechteronderbeen 
onbedekt laat - manteltip op de linkerschouder - gevleugelde caduceus - 2 plooien op het 
rechteronderbeen (? rond en eronder V-vormig zoals bij de mal uit Trier ?) - haarlokken op de
rug.
Externe mechanische verbanden:  stam 84.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 332 (949) uit Martelange is afkomstig uit een tumulus met
Centraal- en Oost-Gallische terra sigillata uit de tweede eeuw. Het graf werd niet opgericht 
voor de Hadriaanse tijd (context 125).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerde rotsvormige basis.
Petrografie:  Cat. nr. 332 (949) behoort petrografisch tot pasta 33, toegewezen aan het gebied 
van de Treveri.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 332 (949).
Datering uit context: ?/100-200/? n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
125/200-250 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 155/200-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 332.

Cat. nr. 332. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Im Baulicht, tumuli. Context nr. 125: Tumulus 1906. 
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. 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.

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

Serie 527: hoge cilindervormige rots, bedekt met knobbels - kleed dat beide benen onbedekt 
laat en verticale plooien tussen de benen, eindigend op een S-motief - knobbels van het 
voetstuk bedekt met spiraalmotieven, cirkels, S-motieven en vierhoeken.
Externe mechanische verbanden:  stam 85.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4185 (527) uit Trier werd gevonden in het atelier Trier-Süd dat
actief was van de eerste eeuw tot de jaren 350/353 n.C. (context 799).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerde rotsvormige basis met gegraveerde spiralen en vierkanten. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier-Süd: statuette 4185 (527).
Datering uit context: 0-350/353 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 170-260 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4185.

Cat. nr. 4185. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 914: Horst-Wessel-Ufer. 
Bewaringstoestand: onderste helft van de voorzijde. Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 
HWU 504. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak.
Geïntegreerde rotsvormige basis met gegraveerde spiralen en vierkanten. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/1,5). 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van Boekel 1987, 381 Fig. 64.

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

caduceus langs het rechterbeen op de rots
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Serie 528: hoge cilindervormige rots, bedekt met knobbels - kleed dat beide benen onbedekt 
laat en verticale plooien tussen de benen, eindigend op een S-motief - knobbels van het 
voetstuk effen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4187 is 6 % kleiner dan cat. nr. 4186. Cat. nr. 4198
heeft vrijwel dezelfde afmetingen als cat. nr. 4187.
Externe mechanische verbanden:  stam 85.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4198 (528) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422). Cat. nr. 4187
(528) is op basis van de datering van de site Aardenburg chronologisch begrensd tussen 170 en
275 n.C. (context 256).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak bij nrs. 4187 en 4198. Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerde rotsvormige basis. Voetstuk onderaan gesloten
met apart gevormde afdekplaat. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 4198 (528) behoort petrografisch tot pasta 27, toegewezen aan Frankfurt 
of Trier.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4198 (528) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep met 
hoog gehalte aan TiO2 (Schneider 1988, 322-323 Tab.2 Nr. 4766: testresultaat FUB -AA 4766
en herkomstinterpretatie: Heddernheim/Nied). De groep onderscheidt zich van de andere stalen
in het TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en vooral TiO2/Fe2O3 diagram. Hij werd in de literatuur 
toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar iconografie en vondstomstandigheden 
verwijzen tevens naar Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Frankfurt of Trier: chemische analyse en petrografische
analyse 4198 (528).
Datering uit context: 170-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4186: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4187. Site: Aardenburg. Vindplaats: Areaal Quataert: binnen de ommuring. Context nr. 256: Opgravingen 
ROB 1961/1963, sleuf I-II, steenbouw resten. Bewaringstoestand: rotsvormige basis en linkeronderbeen. Een stuk van
de afdekplaat aan de onderzijde ontbreekt. Hoogte: 7,5 cm. Bewaarplaats: Aardenburg GM. Inventarisnummer: 62 Q
455. Vondstspecificatie: Gevonden in 1962 tussen dakpanafval van het gebouw. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerde rotsvormige basis. Breed gladgestreken
naad. Kleur: geelbruin tot bruinrood. Hardheid: medium. Oppervlak: ruw tot zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 
393-394 nr. 47: volgens de kenmerken van de pasta Trier-Süd.

Cat. nr. 4198. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
fragment van de basis met linkervoet. Hoogte: 6,5 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 2928. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerde 
rotsvormige basis. Kleur: bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Bibliografie: Rüger 1980,
114 Nr. 308; Schneider 1988, 322-323 Tab. 2 Analyse Nr. 4766.

Cat. nr. 4186. Site: Trier CAT. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 794: Onbekend. Bewaringstoestand: onderste helft
van de voorzijde. Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: PM 3356. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerde rotsvormige basis. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2).
Beschildering of engobe: vooraan volledig rood beschilderd. Aan de binnenzijde spatten in dezelfde kleur (2,5 YR
5/8). De kleurstof schijnt ingewerkt tot halfweg het breukvlak. Bibliografie: Van Boekel 1987, 382 Fig. 65.

ruiter met kapmantel

ruiter met kapmantel de kap omlaag

gezadeld paard met teugels
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Serie 566: ruiter met korte kapmantel tot onder de heup, de kap neergelaten op de rug - in de
mal geïntegreerd paard - geen profilering van de poten van het paard op de zijkant van de 
standblokken - de ruiter kijkt naar links - riem rond de borst - de voorzijde van de manen ligt in
één lijn met het voorhoofd.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4274 is 6 % kleiner dan cat. nr. 786.
Externe mechanische verbanden:  stam 89.
Inscriptie:  cat. nr. 4274 (566) draagt boven het linker voorbeen, in gravure op een palmtak de
letters ROX en boven het linker achterbeen, in gravure onder een klimopblad de letters TAN/S.
Boven de doorboring van het linker voorbeen staat te lezen (?)NTVS. Mogelijk is hierin de
naam van de coroplast Roxtanus te herkennen.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Ruiter en paard geïntegreerd in
één mal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Breed gladgestreken naad. De poten en de
muil van het paard zijn soms doorboord: teugels en apart gevormde terracottawieltjes op een
houten as konden worden toegvoegd.
Petrografie:  Cat. nr. 786 (566) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 786 (566) behoort tot de Keulse chemische groep (testresultaat 
UCL-LGM 786). Deze onderscheidt zich duidelijk op de diagrammen TiO2/K2O, TiO2/Al2O3
en TiO2/Fe2O3.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse en chemische analyse 786 
(566).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4274.

Cat. nr. 4274. Site: Bonn. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 351: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. De 
toegevoegde wielen behoren niet tot dit paard. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 30,91. 
Productietechniek:  Ruiter en paard geïntegreerd in één mal.Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. De poten en 
de muil van het paard zijn doorboord: teugels en apart gevormde terracottawieltjes op een houten as konden worden 
toegvoegd. Inscriptie: boven het linkervoorbeen, in gravure op een palmtak: ROX. Boven het linkerachterbeen, in
gravure onder een klimopblad: TAN/S. Boven de doorboring van het linkervoorbeen: (?)NTVS. Kleur: wit. 
Bibliografie: Fremersdorf 1939, 11 Taf. 7,7; Lange 1994, 291-292 Serie 261 Nr. 1.

Cat. nr. 786. Site: Tongeren. Vindplaats: Romeinse Kassei “Aan Paspoel”. Context nr. 192: de Schaetzen “terrain 
46”. 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. 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 569: ruiter met korte kapmantel tot onder de heup, de kap neergelaten op de rug (?)- in de
mal geïntegreerd paard - geen profilering van de poten van het paard op de zijkant van de 
standblokken - riem onder de staart van het paard - aanduiding van de holtes van de wielassen,
maar geen doorboring.
Externe mechanische verbanden:  stam 89.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3179 (569) uit Keulen werd gevonden in een graf uit de Neusser
Strasse waarvan de bijzetting door een muntvondst gedateerd kan worden na 180 n. C (context
569). Het graf bevatte tevens een beeldje van Servandus en van het TM atelier.
Productietechniek:  ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150/180-192/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
180-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4279: Lange 1994.

Cat. nr. 4279. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Neusser Strasse/Eigelstein. Context nr. 569: Neusser Strasse
42, Grab 3 (1892). Bewaringstoestand: paard zonder hoofd. Van de ruiter zijn alleen de benen bewaard. Hoogte: 5,6
cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 2907. Productietechniek:  Ruiter en paard geïntegreerd in één mal.
Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. De poten zijn niet doorboord, wel werden cirkels gegraveerd op de plaats
waar de doorboring zich normaal bevindt. Kleur: grijswit. Ongedefinieerde sporen van  beschildering vermeld in
Lange 1994. Bibliografie: Lange 1994, 292-293 Serie 264 Nr. 1 Taf. 28.
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Serie 568: ruiter met kapmantel tot onder de heup, de kap neergelaten op de rug - in de mal
geïntegreerd paard - de paardenpoten gemodelleerd in reliëf op de zijkanten van de 
standblokken - de ruiter kijkt naar rechts - één bandvormige riem onder de staart en één rond de
hals, versierd met cirkels - de voorzijde van de manen vormt een hoek met het voorhoofd - 
paard met vooruitstekende borst.
Inscriptie:  cat. nr. 4278 (568) draagt in gravure de stempel van het atelier CIM.
Productietechniek:  ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: epigrafie (coroplast) 4278 (568).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 100-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 150-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4278: Lange 1994.

Cat. nr. 4278. Site: Köln-Marienburg Flottenkastell Alteburg. Vindplaats: Parkstrasse 31, Garten (1932). Context nr. 
908: . Bewaringstoestand: het gelaat van de ruiter ontbreekt. Hoogte: 12,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: 32,20. Productietechniek: ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Inscriptie: inscripties in gravure op het paard. Boven de rechterachterpoot: CIM. Vooraan onder de borst
AT(?). Vooraan op de poten: AI (?). Op de zijkant van de linkervoorpoot, bijna verticaal: MATER. Op de zijkant van
de linkerachterpoot, bijna verticaal: MVLIER. Op de zijkant van de rechtervoorpoot: TER. Op de zijkant van de
rechterachterpoot: MATER. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 292 Serie 262 Nr. 1 en commentaar bij Serie 261 
(interpretatie van de inscriptie als de namen van het paard ).

Serie 567: ruiter met kapmantel tot onder de heup, de kap neergelaten op de rug - in de mal
geïntegreerd paard - de paardenpoten gemodelleerd in reliëf op de zijkanten van de 
standblokken - borstriem en teugel - de voorzijde van de manen vormt een hoek met het 
voorhoofd van het paard.
Externe mechanische verbanden:  stam 89.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4277 (567) uit Altenstadt, is afkomstig uit een graf dat werd 
bijgezet op het einde van de tweede eeuw of later (context 273).
Productietechniek:  ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150/180-200/? n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
180-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4276: Rüger 1980.

Cat. nr. 4277. Site: Altenstadt. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 273: Graf (1907). Bewaringstoestand: het hoofd van
de ruiter ontbreekt. Bewaarplaats: Darmstadt HL. Productietechniek: ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleur: wit. Bibliografie: ORL B Nr. 20 (Altenstadt), 10 (Abb.1 Nr. 8),14.

Cat. nr. 4276. Site: Niederursel. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 668: Losse vondst. Bewaringstoestand: ruiter
zonder hoofd. Paard zonder achterbenen. Hoogte van het paard 9,8 cm. Op het stuk staat geschreven “Heddernheim”. 
Breedte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 14123. Productietechniek: ruiter en paard 
geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleur: roze. Bibliografie: Rüger 1980, 90 Nr. 
190; Lange 1994, 291-292 Serie 261 Nr. 2.

Cat. nr. 4275. Site: Zugmantel-Kastell. Vindplaats: onbekend. Context nr. 867: Onbekend. Bewaringstoestand: het 
hoofd van de ruiter, de kop van het paard en andere kleine fragmenten ontbreken. Bewaarplaats: Bad Homburg SM. 
Inventarisnummer: Z 1004. Productietechniek: ruiter en paard geïntegreerd in één mal. Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Kleur: wit. Bibliografie: ORL B Nr. 8 (Zugmantel), 176 Taf. XX,36 (W. Barthel); Fremersdorf 1939, 11
Taf. 7,6; Lange 1994, 291-292 Serie 261 Nr. 2.

Silvanus

Silvanus staand met mes, kelkvormig voorwerp, hoge laarzen, hond en boomstronk

rechterhand met mes - linkerhand met kelkvormig voorwerp rustend op knoestige boomstronk - hond 
onder het linkeronderbeen
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Serie 536: gekruiste benen - naar links omhoogkijkende hond, met opgetrokken 
rechtervoorpoot - gegord kleed - gallische broek - hoge laarzen - mantel over de
rechterschouder en -arm, met afhangende manteltip - kelkvormig voorwerp met versierde rand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4224 (536) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548). Cat. nr. 4225 (536) 
uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de hand van de bezettingsperiode van de site 
tussen 75/79 en 260 n.C. (context 464).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4224 (536).
Datering uit context: 75/79-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4225: Rüger 1980.

Cat. nr. 339. Site: Grobbendonk Steenberg. Vindplaats: Fanum. Context nr. 67: Onbekend. Bewaringstoestand: 
voetstuk 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Brede 
gladdingssporen op de naad. 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).

Cat. nr. 4225. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur in den Wingerten 4. Context nr. 464: Baugrube In der 
Römerstadt 152. Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd, de linkerschouder en -bovenarm en de rug. Hoogte: 

16,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  23737. Vondstspecificatie: Losse vondst 1967. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: kubus. Brede 
gladdingssporen op de naad. Kleur: licht geeloranje (Munsell 10 YR 8/3). Oppervlak wit, plaatselijk roze. Sporen van
rode beschildering aan de muil van de hond. Waarschijnlijk bruin naast de hond, op de boomstam en op het gewaad. 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rüger 1980, 58 Nr. 86; Lange 1994, 277 Serie 208 Nr.
2.

Cat. nr. 4224. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: voorzijde van de voeten tot de rechterheup, zonder de handen. Hoogte: 8,2 cm. 
Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 2911. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 277 Serie 208 Nr. 1 Abb.80.

staande baardloze man met korte kledij

staande baardloze man met korte kledij rond voorwerp

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

Serie 565: man met kort gegorde tuniek met lange verticale lusvormige plooien - kort kapsel 
met gebogen lokken.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 870 (565) en 871 (565) uit Asse werden gevonden in een kuil
met rijke vulling die dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C., 
met het zwaartepunt na het midden van de tweede eeuw (context 8).
Productietechniek:  man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Twee zware kleiproppen 
tegen de armen, verzekerden de verbinding met de twee paarden, links en rechts van de man.
Twee apart gevormde paarden.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 90-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 529.

Cat. nr. 529. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 870. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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.
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Cat. nr. 4258. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 677: Onbekend. Bewaringstoestand: het hoofd
van de man ontbreekt. Toevoeging in plaaster van een deel van het voetstuk, de rechtervoorpoot van het rechterpaard 
en de linkervoorpoot van het linkerpaard. Hoogte van de man 8,3 cm. Rechterpaard met hoogte van 11,5 cm en een
lengte van 10,1 cm. Linkerpaard met hoogte van 11,1 cm en een lengte van 10,0 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. 
Inventarisnummer: e 1909/5.3. Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Twee apart 
gevormde paarden, elk uit twee maldelen. Apart gevorrmd plaatvormig voetstuk. Paarden met apart gevormde poten 
en staart, apart gevormde oren en gegraveerde ogen met centrale pupil. Twee zware kleiproppen, links en rechts tegen
de armen van de man, verzekerden de verbinding met de twee paarden. Klein luchtgat in de buik van de paarden. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: hard. Oppervlak: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 760-762 nr.
247.

staande baardloze man met korte kledij geen attributen

rechterhand gestrekt naast het lichaam - linkerhand op de buik

Serie 958: korte tuniek of mantel met vooraan een diagonale band, afdalend van de 
linkerschouder - korte gegraveerde lokken.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4953 (958) uit Villers-sur-Bar werd gevonden in een grafkuil 
die een beker bevat uit de periode tussen 100 en 190 n.C. (context 937).
Productietechniek:  apart gevormde man.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 100-190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4953: Billoin 1995.

Cat. nr. 4953. Site: Villers-sur-Bar. Vindplaats: la Voie des Isle (angle nord-ouest de la parcelle 15 sur le finage de la
commune de Villers-sur-Bar). Context nr. 937: tombe ?. Hoogte: 10,4 cm. Twee kleiproppen werden aan de zijkanten
gekleefd ter hoogte van de heup. Deze vormden de verbinding met de paarden links en rechts van de man. Kleur: wit. 
Bibliografie: Billoin 1995, 22-25, fig. 26 nr. 1.

Sucellus

Sucellus staande met een hond aan de voeten

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

Serie 983: licht gespreide benen - gegord hemd tot aan de knieën - een mantel laat de
rechterarm vrij en valt over de linkerarm langs het linkerbeen omlaag - Gallische broek - niet
geïdentificeerd voorwerp in de rechterhand.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4960 (983) en 5048 (983)uit Keulen worden gedateerd naar de
actieve periode van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Inscriptie:  cat. nrs. 4960 (983) en 5048 (983) werden op de keerzijde van de basis gesigneerd 
door de coroplast Vindex.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: balk.
Petrografie:  Cat. nr. 5048 (983) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 5048 (983), epigrafie 
(plaatsnaam en coroplast) 4960 (983) en 5048 (983). Köln: petrografische analyse 5048 (983).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4961: Lange 1994.

Cat. nr. 4961. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Aachener Strasse. Context nr. 936: Nr. 37-41 (Grundstück Justizrat 
Schenk). Bewaringstoestand: voorste helft bewaard zonder de hond en de basis met de voeten. Hoogte: 16,1 cm. 
Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 3473. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 276 Serie 207 nr. 3, 277 
Abb. 79.

Cat. nr. 4960. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: basis, hond en een deel van de onderbenen van de figuur. Hoogte: 9,4 cm. 
Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 2906. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Inscriptie: op de keerzijde van de basis in reliëf: VINDEX FE(CIT)/AD GANTVN/[AS] NOVAS CC(AA). Kleur: 
wit. Volgens Lange 1994 donkere beschildering van ooropeningen en neusgaten. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 115b;
Lange 1994, 276 Serie 207 nr. 1 Abb. 77-78.

Cat. nr. 5048. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: basis, hond en een deel van de onderbenen van de figuur. Hoogte: 9,5 cm. 
Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 2905. Inscriptie: op de keerzijde van de basis in reliëf: VINDEX
FE(CIT)/AD GANT[VN/[AS] NOVAS CC(AA)]. Een deel van de tweede en de derde lijn werd weggeglad en 
gereconstrueerd volgens cat. nr. 4960. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 115c; Lange 1994, 276 Serie 207 nr. 2.
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PAAR

Amor en Psyche

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

Serie 605: .
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4341 (605) is malverwant met cat. nr. 4336 (603). De
contouren van de hele voorstelling, de afmetingen van de basis en de vorm en positie van de
naakte figuur komen overeen.
Externe mechanische verbanden:  stam 94.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4341 (605) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398).
Inscriptie:  cat. nr. 4341 werd op de keerzijde gesigneerd door de coroplast die signeert met de 
initialen LTM: L.T.M.F/.C.A[...]. De eerste regel werd door Hettner geïnterpreteerd als de drie
eerste letters van de tria nomina gevolgd door F(ecit). Op de tweede lijn werden de C en de
bovenzijde van de A herkend. De volgende letter, waarvan de bovenzijde is bewaard is geen T ,
zodat C(olonia) A(ugustae) T(revorum) uitgesloten lijkt.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde boven- en onderrand. Twee ronde ophanggaatjes tussen vleugels en nek.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: epigrafie (coroplast) 4341 (605).
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 40-260 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 200-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4341: Hettner 1901.

Cat. nr. 4341. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig (?). Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99, 748a. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. 
Twee ronde ophanggaatjes tussen vleugels en nek. Inscriptie: op de keerzijde: .L.T.M.F/.C.A[...]. Voor de eerste letter
van de regel en tussen de letters was steeds een punt als scheidingsteken geplaats. De eerste regel werd geïnterpreteerd
door Hettner als de drie eerste letters van de tria nomina gevolgd door F(ecit). Op de tweede lijn werden de C en de 
bovenzijde van de A herkend. De volgende letter, waarvan de bovenzijde is berwaard is geen T , zodat C(olonia)
A(ugustae) T(revorum) volgens Hettner uitgesloten lijkt. Kleur: wit. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 113; Hettner 1901,
70 Nr. 168a Taf. X,30, 81 Nr. 282/1(inscriptie): exemplaren zowel in witte als in rode pasta..

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

Serie 602: Psyche met kleed met V-vormige plooien op de borst - de haren van Psyche vallen 
in bandvormige golvende lokken tot op de schouder - geïntegreerd balkvormig voetstuk met 
geprofileerde boven- en onderrand.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4333 (602), 4334 (602) en 4335 (602) uit Dhronecken 
Hochwald werden gevonden in een laag die tot stand kwam na de gedeeltelijke of gehele 
vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378 n.C. (context 398).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde boven- en onderrand. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 200-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4333: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4333. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 18,6 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99, 746a. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde 
boven- en onderrand. De basis is glad aan de keerzijde. aan de keerzijde zijn alleen de hoofden gedetailleerd. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 271 Fig. 32; Hettner 1901, 69 Nr. 160a Taf. X,26.

Cat. nr. 4334. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99, 744a. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. 
Bibliografie: Hettner 1901, 70 Nr. 163 Taf. X,31.

Cat. nr. 4335. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: onderste helft van de rechterkant. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99, 747. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde 
boven- en onderrand. Bibliografie: Hettner 1901, 69 Nr. 160b Taf. X,18.
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Serie 603: Psyche met kleed met V-vormige plooien op de borst - de haren van Psyche vallen 
in bandvormige golvende lokken tot op de schouder - geïntegreerd balkvormig voetstuk met 
geprofileerde boven- en onderrand en vooraan de voorstelling van een cantharus tussen twee 
vogels.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4341 (605) is malverwant met cat. nr. 4336 (605). De
contouren van de hele voorstelling, de afmetingen van de basis en de vorm en positie van de
naakte figuur komen overeen. Cat. nrs. 4339 (604) en nr. 4336 (603) zijn malverwant. De vorm
van de figuren en de positie van de armen is gelijk.
Externe mechanische verbanden:  stam 94.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4336 (603), 4337 (603) en 4338 (603) uit Dhronecken 
Hochwald werden gevonden in een laag die tot stand kwam na de gedeeltelijke of gehele 
vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378 n.C. (context 398).
Inscriptie:  cat. nr. 4338 (603) werd op de keerzijde gesigneerd door Vitalis.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde boven- en onderrand, waartussen een fries in reliëf.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: epigrafie (coroplast) 4338 (603).
Datering uit context: 20/364-378 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 40-260 
n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 200-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4336: Hettner 1901.

Cat. nr. 4336. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99, 751a. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand, 
waartussen een fries in reliëf. Bibliografie: Hettner 1901, 70 Nr. 164a Taf. X,27.

Cat. nr. 4337. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: fragment van de basis met de cantharus. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99, 751b. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde 
boven- en onderrand, waartussen een fries in reliëf. Bibliografie: Hettner 1901, 70 Nr. 164b Taf. X,15.

Cat. nr. 4338. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: keerzijde. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99, 751c. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand, 
waartussen een fries in reliëf. Inscriptie: op de keerzijde: VITALIS. Bibliografie: Hettner 1901, 70 Nr. 164, 80 Nr. 
275 Taf. III.

Serie 604: Psyche met kleed zonder plooien op de borst - de haren van Psyche vallen 
puntvormig in de nek.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4339 (604) en nr. 4336 (603) zijn malverwant. De 
vorm van de figuren en de positie van de armen is gelijk.
Externe mechanische verbanden:  stam 94.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4339 (604) uit Dhronecken Hochwald werd gevonden in een 
laag die tot stand kwam na de vernieling van het heiligdom in de periode tussen 364 en 378
n.C. (context 398). Cat. nr. 4340 (604) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de hand
van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422). Cat. nr. 3573 (604)
werd gevonden in het heiligdom van Hochscheid dat gedateerd wordt tussen 40 en 275 n.C.
(context 522).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Twee ronde ophanggaatjes tussen 
vleugels en nek.
Petrografie:  Cat. nr. 4340 (604) behoort petrografisch tot pasta 41, toegeschreven aan Trier.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4340 (604) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep uit de
omgeving van Trier met een laag gehalte aan TiO2 en een hoog gehalte aan Fe2O3 
(testresultaat FUB -AA 4763: info. G. Schneider). Het hoog gehalte aan CaO kan verklaard 
worden door magering (zie petrografie staal 48/8). De kunstmatige toename van CaO
veroorzaakt verhoudingsgewijs een afname van het aandeel SiO2.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding). Atelier:  Trier: chemische analyse 4340 (604),
petrografische analyse 4340 (604).
Datering uit context: 40-260
n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 40-260 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 200-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4339: Hettner 1901.

Cat. nr. 4339. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: bovenzijde met Psyche tot aan de lende en Amor tot aan de knie. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: 99, 753. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Twee ronde ophanggaatjes
tussen vleugels en nek. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 70 Nr. 167a Taf. X,16.

Cat. nr. 4340. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
hoofden en een stuk van de borst van Psyche. Hoogte: 5,1 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 
1977. Vondstspecificatie: losse vondst 1881. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: dof 
oranje (Munsell 5 YR 7/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Rüger 1980, 60 Nr. 
89; De Beenhouwer 1991 (statuettes), fig. 26 (pasta).

Cat. nr. 3573. Site: Hochscheid. Vindplaats: Bau I (tempel). Context nr. 522: Cella. Vloerniveau. Bewaringstoestand: 
rechterkant van het hoofd. Hoogte: 3,7 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 39: 207, 153/ 182. 
Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Weisgerber 1975, 149 Taf. 44,8.
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paar

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

Serie 592: kleed en mantel - kapsel van de vrouw met dot in de nek - geïntegreerde 
balkvormige sokkel - verticale groeven op de rechteronderarm van de vrouw - de linkerhand 
van de man wijst lichtjes schuin omhoog.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4316 uit Lenzburg werd gevonden in een graf dat werd 
aangelegd op het einde van de eerste eeuw en waarvan de grafinhoud opklimt tot de Claudische
tijd (context 599). Cat. nr. 4780 uit Windisch/Brugg werd naar de gebruiksperiode van het 
grafveld Aarauerstrasse gedateerd van de Tiberische periode tot de vroeg-Flavische tijd tussen
14 en 80 n.C. (context 845).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met horizontale groef bovenaan en onderaan. Gegraveerde ogen.
Productieregio:  Afwijkend procédé.
Datering uit context: 41-80 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4316: von Gonzenbach 1986.

Cat. 
volledig. Hoogte: 12,1 cm. Bewaarplaats: Lenzburg HMA. Inventarisnummer: HL 230. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met horizontale groef bovenaan en onderaan.
Gegraveerde ogen. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 29-30 Lenzburg Nr. 5 Taf. 90,4 en 40,1.

Cat. nr. 4780. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Grafveld Aarauerstrasse. Context nr. 845: Grab 27 (1901). 
Bewaringstoestand: een gedeelte van het voetstuk ontbreekt. Sterk verbrand oppervlak. Hoogte: 11,2 cm. 
Bewaarplaats: Brugg VM. Inventarisnummer: (01) 175. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met horizontale groef bovenaan en onderaan. Gegraveerde ogen. Kleur: wit. 
Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 44-49 Vindonissa Nr. 16 Taf. 41,2 en Taf. 90,1.

Serie 828: kleed en mantel - kapsel van de vrouw met dot in de nek - geïntegreerde 
balkvormige sokkel - horizontale groeven op de rechteronderarm van de vrouw - de linkerhand
van de man wijst lichtjes schuin omlaag.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4317 uit Windisch/Brugg werd gevonden in een puinlaag met
afval uit de periode van 30 tot 101 n.C. afkomstig uit het legerkamp (context 849).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. .
Productieregio:  Afwijkend procédé.
Datering uit context: 30-101 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4317: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4317. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Schutthügel. Context nr. 849: Schutthügel West 1951. 
Bewaringstoestand: de hoofden, de linkerschouder van de vrouw en de rug ontbreken. Hoogte: 10,4 cm. 
Bewaarplaats: Brugg VM. Inventarisnummer: 51.299. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 45-49 Vindonissa Nr. 18 Taf.
90,3.

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

Serie 593: kleed en mantel - kleed met V-vormige plooien op de borst - lange, smalle oren - 
geïntegreerde balkvormige sokkel.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4318 (593) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Inscriptie:  maldeel nr. 4318 (593) werd gesigneerd door Taurus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: maldeel en epigrafie 
(coroplast) 4318 (593).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4318: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4318. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte van de afdruk 11,5 cm. Hoogte van de mal 12,9 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27970. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Inscriptie: op de 
rugzijde van het maldeel in gravure: TAVRVS. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 47a;
Tudot 1860, Pl.39 links: Champ Lary; Rouvier-Jeanlin 1972, 233 nr. 557.

vrouw rechts met de rechterarm horizontaal op de borst van de man - man links met de linkerhand op de 
heup van de vrouw
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Serie 594: kleed en mantel - insnoering van de profiellijn aan heup en knieën - vrouw met dot
in de nek, zichtbaar in vooraanzicht - in de mal geïntegreerde balkvormige sokkel met vooraan
ribbelvormig geprofileerde boven- en onderrand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4320 (594) uit Windisch/Brugg werd gevonden in een graf uit
de Tiberische tot vroeg-Flavische tijd (context 841). Cat. nr. 4319 (594) uit Chalon-sur-Saône
wordt door de chronologische begrenzing van het grafveld Cimetière de la Citadelle gedateerd 
in de eerste eeuw n.C. (context 381).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk met geprofileerde boven- en onderrand. .
Productieregio:  Afwijkend procédé.
Datering uit context: 14-80 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4319: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4319. Site: Chalon-sur-Saône. Vindplaats: Noordelijke necropool La Citadelle. Context nr. 381: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 12,7 cm. Bewaarplaats: Chalon-sur-Saône DF. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde boven- en onderrand. 
Bibliografie: Gallia 37, 1979, 456 fig. 20a; Rouvier-Jeanlin 1986 nr. 246 (afgietsel) hoogte 11,6 cm..

Cat. nr. 4320. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Grafveld Aarauerstrasse. Context nr. 841: Grab 158 (1937). 
Bewaringstoestand: fragment van de keerzijde met de hoofden en de ruggen. Hoogte: 4,8 cm. Bewaarplaats: Brugg 
VM. Inventarisnummer: 37.916. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: 
von Gonzenbach 1986, 45-49 Vindonissa Nr. 17 Taf. 90,2.

Serie 595: kleed en mantel - insnoering van de profiellijn aan de rechterheup - in de mal 
geïntegreerde, gladde balkvormige sokkel - vrouw met boogvormige mantelplooien vooraan 
rond de linkerschouder en verticale kleedplooien eronder - man vrijwel volledig bedekt door de
mantel, waarvan de plooien vooraan convergeren naar de linkerpols.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4321 is 2 % kleiner dan cat. nr. 317. Cat. nrs. 4322, 
4329 en 4325 zijn respectievelijk 5, 6 en 15 % kleiner dan cat. nr. 4321.
Externe mechanische verbanden:  stam 95.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4325 (595) uit Keulen werd gevonden in een deel van het 
pottenbakkersatelier am Rudolfplatz, waar de ovenvondsten zich spreiden van het laatste derde
van de eerste eeuw tot de eerste helft van de tweede eeuw (context 576). Cat. nr. 4322 (595) uit
Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede helft van de
tweede en het begin van de derde eeuw (context 877). In deze context werden echter ook 
oudere voorwerpen uit een vroegere periode samengebracht.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken 
naad. Luchtgat tussen de figuren in het midden van de keerzijde. Basis met ingesneden 
binnenhoeken.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4325 (595).
Datering uit context: 70-150 en (?)150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
75/100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 317.

Cat. nr. 4325. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 576: Marsilstein 8 (1995). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 55,298. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: balk. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Basis met scherp ingesneden hoeken aan de binnenzijde. 
Kleur: wit. Zwart gespikkeld oppervlak. Bibliografie: Lange 1994, 289-290 Serie 249 Nr. 1.

Cat. nr. 4329. Site: Köln-Marienburg Flottenkastell Alteburg. Vindplaats: Nederzetting. Context nr. 909: Vondst
(1935). Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 11,6 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 35,135. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: balk. Gegraveerde ogen. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 82 Köln Nr. 1 Taf. 124,3; Lange
1994, 289-290 Serie 249 Nr. 3.

Cat. nr. 317. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: beige. Hardheid: matig
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Sibenaler 1907, 196 en fig. 12; Dheedene 1959, 103 nr. 551.

Cat. nr. 4321. Site: Nijmegen. Vindplaats: Sterreschans (1926). Context nr. 682: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 10,3 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: XIX b 30.12.26.5. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. 
Breed gladgestreken naad. Klein rond gat in het midden van de rug. Basis bovenaan gesloten. Kleur: wit. Bibliografie: 
Van Boekel 1987, 272-273 nr. 11.

Cat. nr. 4322. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: veertien intacte of bijna volledige exemplaren. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972, 203 
Abb.387,2-8 en 25-31: veertien exemplaren.
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Cat. nr. 4323. Site: Vechten. Vindplaats: Houtense Vlakte. Context nr. 820: Gevonden bij de bouw van een 
versterking (1867-1869). Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 10,8 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. 
Inventarisnummer: VF 57. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Kleur: witter dan licht
grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: medium. Bibliografie: Van Boekel 1987, 274 nr. 12.

Cat. nr. 4324. Site: Vechten. Vindplaats: Houtense Vlakte. Context nr. 820: Gevonden bij de bouw van een 
versterking (1867-1869). Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 10,7 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. 
Inventarisnummer: VF 121. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Vage afdruk. Breed gladgestreken naad. Kleur: witter dan licht
grijs (Munsell 10 YR 8/1). Zwart gespikkeld oppervlak, vooral aan de voorzijde. Hardheid: medium. Bibliografie: 
Van Boekel 1987, 275 nr. 13.

Serie 596: kleed en mantel - insnoering van de profiellijn aan de rechterheup - in de mal 
geïntegreerde, gladde balkvormige sokkel - vrouw met boogvormige kleedplooien vooraan 
rond de linker onderarm - man met boogvormige mantelplooien rond de rechterhand van de
vrouw.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 318 is 7 % kleiner dan cat. nr. 4328.
Externe mechanische verbanden:  stam 95.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4327 (596) is afkomstig van de depotvondst van Bingen
(context 342). Deze context kwam tot stand tussen 140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk 
voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw.
Productietechniek:  gipsmal : malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Grote gegraveerde ogen. Breed
gladgestreken naad. .
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.
Datering uit context: 100/140-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
75/100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4328: Rüger 1980.

Cat. nr. 4327. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
de hoofden ontbreken. Hoogte: 9,5 cm. Verzameling: Seyler, Bingen. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Kleur: rood. Zwarte beschildering door arcering. Omschrijving in
Behrens 1915: “Basis mit schwarzen Strichen schraffiert”. Vermoedelijk gaat het om een ruitenpatroon op de 
voorzijde van de basis. Bibliografie: Behrens 1915, 99 Nr. 12 Taf. VIA,13; Lange 1994, 289-290 Serie 249 Nr. 5.

Cat. nr. 4328. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Im Praunheimer Feld. Context nr. 489: Losse vondst (1902). 
Bewaringstoestand: het onderste deel van beide figuren en de basis zijn moderne reconstructie. Hoogte: 9,9 cm. 
Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 21194. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 86 Nr.
184.

Cat. nr. 4326. Site: Hirschwiesen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 516: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 10,7 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Grote gegraveerde ogen. Bibliografie: Schoppa 1960, 182 Taf. 44,4a-b.

Cat. nr. 318. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: beige. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Dheedene 1959, 97 nr. 519.

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
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Serie 597: de mantelrand hangt S-vormig naar beneden van de rechterpols van de man - kleed
met V-vormige plooien op de borst en verticale plooien op de benen, vooraan en achteraan - 
linkerhand van de vrouw op de linkerborst.
Externe mechanische verbanden:  stam 96.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 5096 (597) uit Wederath werd gevonden in een graf waarvan de
bijzetting op basis van fibulae en munten kan gedateerd worden in de periode tussen 120 en 125
n.C., maar dat ook voorwerpen bevatte vanaf het laatste kwart van de eerste eeuw (context 
834). Cat. nr. 5097 (597) uit Wederath werd gevonden in een graf dat werd bijgezet na 77 n.C.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. Gegraveerde ogen. Fijne naad. Cat. nr. 4330 zonder luchtgat. Cat. nr. 5097 met luchtgat 
vooraan tussen de figuren, onder de rechterhand van de rechterfiguur.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 77/120-125 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75-125 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4330: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4330. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 386: Onbekend. Bewaringstoestand: het 
hoofd van de vrouw is beschadigd. Hoogte: 10,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28111. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Gegraveerde ogen. Geen luchtgat. Kleur: wit. Hardheid: zacht. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 234-235 nr. 562; von Gonzenbach 1986, 62-63 
Clermont-Ferrand Nr. 3, Taf. 90,5 .

Cat. nr. 5096. Site: Wederath. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 834: Grab 2255. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 10,2 cm. Bewaarplaats: Trier RLM. Inventarisnummer: 83,122/2255 m. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Oppervlak witgrijs met slakkenresten. Op de rugzijde tussen sokkel en voet sporen
van rood pigment. Bibliografie: R. Cordie-Hackenberg, Gräber, Spiegel des Lebens, Mainz, 1989, 327-340; 
Cordie-Hackenberg en Haffner 1997, 94-95 Taf. 621,m en Taf. 702,2.

Cat. nr. 5097. Site: Wederath. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 977: Grab 2161. Bewaringstoestand: volledig. 
Bewaarplaats: Trier RLM. Inventarisnummer: 83,122/2161 e. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. fijne naad. Luchtgat vooraan tussen de figuren, onder de rechterhand van de rechterfiguur. Kleur: wit.
Oppervlak vlekkig grijswit. Resten van rode beschildering in de kleedplooien en de groeven aan het voetstuk. 
Bibliografie: Cordie-Hackenberg en Haffner 1997, 70, Taf. 590 Grab 2161e.

Serie 598: de mantelrand loopt bijna puntvormig naar de rechterpols van de man - kleed met 
alleen zichtbare plooien op de benen achteraan - linkerhand van de vrouw op de linkerborst.
Externe mechanische verbanden:  stam 96.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4331 (598) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. Luchtgat op de
keerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75-125/150
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4331: Rüger 1980.

Cat. nr. 4331. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
gipsrestauratie in de sokkel. Hoogte: 10 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 11942.
Verzameling: Hammeran. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. Luchtgat op de keerzijde. Kleur: wit. 
Bibliografie: Rüger 1980, 85 Nr. 182.

Serie 599: de mantelrand loopt bijna puntvormig naar de rechterpols van de man - kleed met 
alleen zichtbare plooien op de benen achteraan - linkerhand van de vrouw in het midden van de
borst.
Externe mechanische verbanden:  stam 96.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. Vage afdruk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 75-125/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4332: Schoppa 1960.

Cat. nr. 4332. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder de hoofden. Hoogte: 7,8 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Inventarisnummer: 5442. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Vage afdruk. Bibliografie: Schoppa 
1960, 186 nt.15 Taf. 44 fig. 5.

paar frontaal staand, vrouw gekleed en man naakt

man en vrouw hand in hand
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Serie 600: vrouw rechts, met klein hoofd, de rechterarm schuin over de borst, gekleed in kleed
en mantel waarbij de mantelrand schuin over de buik afdaalt naar de linkerheup - man links, 
met groot hoofd, vooraan naakt, de rug bedekt door een mantel die rond opwaait boven de 
linkerschouder en afvalt van de linkeronderarm - geen sokkel.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 316 uit het zuidwestelijk grafveld van Tongeren, werd gevonden
in een graf dat wordt gedateerd in de tweede helft van de derde eeuw of de eerste helft van de 
vierde eeuw op basis van een spreukbeker (context 210).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed gladgestreken naad. Groot rond luchtgat in het midden van de rug.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: pigment 316 (600).
Datering uit context: 255-355 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 316 : foto links: Renard 1905.

Cat. nr. 316 . Site: Tongeren. Vindplaats: Zuidwestelijk grafveld. Context nr. 210: Perceel D 19c, opgraving
Huybrigts, graf 21/2/1903. 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. 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.

paar frontaal staand, man en vrouw naakt

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

Serie 601: één mantel achteraan de lichamen volledig zonder de hoofden, vooraan de schouders
en de buitenste benen - vrouw met openwaaiende dot boven op het hoofd - geïntegreerde 
balkvormige sokkel.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 315 (601) behoort petrografisch tot pasta 22, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 315 (601).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 150/160-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 315.

Cat. nr. 315. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.
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BUSTE

buste met cucullus

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

ovale tors met aanduiding van de armen

Serie 657: nauwsluitende kap - korte lokken boven het voorhoofd - vleugelachtige armen onder
het stof van de mantel, op de borst geplooid - geïntegreerde sokkel.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken naad. Steentje ingesloten in het 
hoofd. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-450 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4439: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4439. Site: Zwammerdam. Vindplaats: Kade van de voormalige zuidelijke Rijnoever bij de Romeinse 
versterking. Context nr. 872: Opgravingen Amsterdam IPP (1972), oostelijke sleuf. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder het voetstuk. Hoogte: 13,3 cm. Bewaarplaats: Zwammerdam, Hooge Burch. Inventarisnummer: 
vondstnummer zw 1972-1021. Vondstspecificatie: Losse vondst, in de nabijheid van boot 2. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken
naad. Twee steentjes in het hoofd: hals gedeeltelijk gesloten aan de binnenzijde, zodat de steentjes ingesloten blijven. 
Kleur: wit, plaatselijk rozig. Hardheid: zacht. Oppervlak: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 664-665 nr. 188.

buste met cucullus kaalhoofdige jongen met de kap op het hoofd

driehoekige tors met schoudermantel

Serie 658: nauwsluitende kap die de oren vrijlaat - de mantel valt in gespleten tongvorm op de
borst - ribbels rond de ogen - aparte sokkel en apart schijfvormig medaillon.
Externe mechanische verbanden:  stam 106.
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. Inscriptie op de schouders aan de keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4440: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4440. Site: Reims. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 726: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
13 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 20222. Verzameling: Blavat, Reims. 
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. Ribbelvormig omrande ogen. 
Kleur: wit met roze patina. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 267 nr. 698: stamt mogelijk uit mal, 
bewaard in Moulins MAA met stempel SEVER[IANVS].

driehoekige tors volledig bedekt door de mantel

Serie 659: nauwsluitende kap die de oren bedekt - de mantel valt in V-vormige plooien op de
romp, met een verticale sluiting in het midden - geïntegreerde sokkel.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4441 uit Frankfurt-Heddernheim wordt door de datering van de
site gesitueerd tussen 75/79 en 260 n.C..
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Grote ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. .
Chemische analyse:  Cat. nr. 4441 (659) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep uit de
omgeving van Trier met een laag gehalte aan TiO2 en een hoog gehalte aan Fe2O3 
(testresultaat FUB -AA 4749: info. G. Schneider).
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: chemische analyse 4441 (659).
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4441: Rüger 1980.

Cat. nr. 4441. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Am Holzweg 3. Context nr. 486: Plangrabung 1965,
Fläch 

Inventarisnummer:  22335. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Grote ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. Kleur: geelbruin. 
Bibliografie: Rüger 1980, 80 Nr. 170.

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

driehoekige tors met schoudermantel
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Serie 660: nauwsluitende kap die de oren vrijlaat - de mantel valt in rechthoekige vorm op de 
borst - eekhoorn met de staart op de rug geplooid -  apart gevormde conische sokkel en apart 
gevormd schijfvormig medaillon.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4444 (660) en 4445 (660) werden gevonden in 1914 in een 
door brand verwoeste kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt gedateerd 
door een munt in de brandlaag na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in
het depot bevond, situeert de brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw.
Inscriptie:  cat. nr. 4442 (660) draagt de stempel van Pistillus.
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. Inscriptie op de schouders aan de keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen met
pupil tegen het bovenste ooglid.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 4442 (660).
Datering uit context: 168/180-220/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4443: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 4444. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: fragment met de eekhoorn. Hoogte: 2,4 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine 
MA. Inventarisnummer: FM 246. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met
hoofd en schouders. Kleur: okerroze. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 156 nr. 215.

Cat. nr. 4445. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: fragment van de rechterkant van de tors met de rechterarm. Hoogte: 4 cm. 
Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 177. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met
hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Kleur: okerroze. Bibliografie: Rabeisen 
en Vertet 1986, 157 nr. 217.

Cat. nr. 4443. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: voorzijde van de
tors 
twee 
Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 30 pl.4c.

Cat. nr. 4442. Site: Autun. Vindplaats: Porte Saint-André. Context nr. 306: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd en
schouders. Hoogte: 6,5 cm. Breedte: 5,8 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 123. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Inscriptie op de schouders aan de 
keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het bovenste ooglid. Inscriptie: op de keerzijde een stempel in
rechthoekig veld: PISTILLVS. Kleur: wit. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 29 pl.4b.

Cat. nr. 4446. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 386: Onbekend. Bewaringstoestand: sokkel
met onderzijde van de tors tot aan de eekhoorn. Hoogte: 7,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28177. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 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. Kleur: oker. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 277 nr. 738.

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

driehoekige tors met schoudermantel

Serie 661: de mantel bedekt de schouders - geplooide armen, die vertrekken vanuit de hoeken 
van de tors, houden een panfluit voor de mond.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4477 en 4966 zijn niet gelijk. Mogelijk werden de
cucullus, de armen en de panfluit apart aangezet.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Ribbelvormig omrande ogen met pupil.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4447 (661) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische 
Alliergroep met laag gehalte aan K2O en werd in de literatuur toegeschreven aan een niet
gelokaliseerde groep (M. Rouvier-Jeanlin in Camuset - Le Porzou 1985, 125: testresultaat 
LRMF en herkomstinterpretatie groep C, niet gelokaliseerd).
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-450 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4447: Camuset - Le Porzou 1985.

Cat. nr. 4966. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig.
Gelijmd ter hoogte van de sokkel. Deze is volgens Rouvier-Jeanlin 1972 mogelijk niet origineel. Hoogte: 13,5 cm. 
Breedte: 6,6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Productietechniek: 
Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 266-267 nr. 696.

Cat. nr. 4447. Site: Paris. Vindplaats: rue d’Enfer (1886). Context nr. 707: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd en 
bovenste helft van de tors. Het rechteroor ontbreekt. Hoogte: 7,6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 6864. Verzameling: Oppermann. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors
en keerzijde met hoofd en schouders. Ribbelvormig omrande ogen met pupil. Kleur: geelwit. Hardheid: zeer hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 266 nr. 694; M. Rouvier-Jeanlin in Camuset - Le Porzou 1985, 125 nr. 694.

buste met cucullus oude man met de kap op het hoofd

driehoekige tors met schoudermantel
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Serie 662: nauwsluitende kap die de oren vrijlaat - de mantel valt in gespleten tongvorm op de
borst - aparte sokkel - tongvormige mantelpanden met licht concave buitenranden.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4451 en 372 zijn 10 % kleiner dan cat. nr. 4453.
Externe mechanische verbanden:  stam 107.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4451 (662) werd gevonden in 1914 in een door brand verwoeste
kelder te Alise-Sainte-Reine (context 259). De brand wordt door een munt in de brandlaag
gedateerd na 168 n.C. Het coherente repertorium van Pistillus dat zich in het depot bevond, 
situeert de brand op het einde van de tweede of begin derde eeuw. Cat. nr. 372 (662) uit 
Velzeke werd gevonden in een kuil met voorwerpen uit de derde eeuw (context 232). De 
bewoning in de betrokken sector van de vicus situeert zich tussen de late tweede eeuw en het 
midden van de derde eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Open rug 
versterkt met een middenrib.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 180/200-220/275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 372.

Cat. nr. 4451. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula C (073). Context nr. 259: 
Sous-sol 1914. Bewaringstoestand: tors zonder de schouders, en twee niet passende fragmenten van het gelaat. Hoogte
van de tors 5,3 cm. Hoogte van de gelaatsfragmenten, telkens 2,1 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. 
Inventarisnummer: FM 175, FM 258, FM 261. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en 
keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: okerroze. 
Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 154-155 nr. 210, 211, 213.

Cat. nr. 4453. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: tors met de
onderzijde van het gelaat. Hoogte: 7,8 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 344. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. 
Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 62 pl.10,f.

Cat. nr. 4449. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: waterput. Context nr. 359: . Bewaringstoestand: moderne moulage.
Volledig. Hoogte: 12 cm. Breedte: 7,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 32862. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd 
bolvormig voetstuk. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 317 nr. 932 (niet afgebeeld).

Cat. nr. 372. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: niet-systematisch onderzoek 1966, Van Durme (C 928: huidig
perceel C 927 g). Context nr. 232: Opgraving Van Durme 1966, kuil. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Homogeen. Hardheid: zacht (Mohs 2). 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Rogge 1978,122 nr. 30, Pl. XI,15.

Serie 962: nauwsluitende kap die de oren vrijlaat - de mantel valt in gespleten tongvorm op de
borst - aparte sokkel - tongvormige mantelpanden met rechte ribbelvormige buitenranden.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4448 is 5 % kleiner dan cat. nr. 4450. De tippen van 
de kap aan de oren zijn minder scherp bij cat. nr. 4448 en daardoor smaller.
Externe mechanische verbanden:  stam 107.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Open rug 
versterkt met een middenrib.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4448 (962) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische 
Alliergroep met laag gehalte aan K2O en werd in de literatuur omschreven als niet
gelokaliseerd (M. Rouvier-Jeanlin in Camuset - Le Porzou 1985, 126: testresultaat LRMF en
herkomstinterpretatie “niet gelokaliseerd”).
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Allier: chemische analyse 4448 (962).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180/200-220/275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4448: Camuset - Le Porzou 1985; Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4450. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Le saussis de leurre (085). Context nr. 263: Sous-sol nr. 9 
(Fouilles Espérandieu 1913). Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd. Hoogte: 5,1 cm. Breedte: 4,4 cm. 
Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MM. Inventarisnummer: M 097. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met
hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: bleek okerroze. Oppervlak 
wit. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 154 nr. 209.

Cat. nr. 4448. Site: Paris. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 708: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder 
sokkel. Hoogte: 9,8 cm. Breedte: 7,4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 26220.
Verzameling: Picketty, Paris. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd 
en schouders. Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: oker. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 317 nr. 931; M. Rouvier-Jeanlin in Camuset - Le Porzou 1985, 126 nr. 931 .

buste van een jongen

buste van een jongen zonder attributen

driehoekige tors zonder lichaamsvormen en zonder plooien of met strakke plooien
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Serie 663: gladde tors zonder plooien - lachend - bolle wangen - korte gekrulde lokken - 
afstaande oren - aparte gevormde sokkel en apart gevormd schijfvormig medaillon.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4454 (663) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
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. Ribbelvormig omrande ogen.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4454: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4454. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder sokkel. Hoogte: 15 cm. Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 1514. 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. Ribbelvormig omrande ogen. Bibliografie: von Gonzenbach
1986, 75-79 Salzburg Nr. 31 Taf. 98,2.

Serie 664: links en rechts vanaf de schouders verticaal afdalende mantelpanden, schuin onder
elkaar afdalende mantelplooien - tussen de mantelpanden, gebogen kleedplooien onder elkaar -
lachend - bolle wangen - korte ronde lokken - apart gevormde sokkel en apart gevormd 
schijfvormig medaillon.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4456 (664) uit Lenzburg wordt gedateerd tussen 100 en 125 
n.C. op basis van de grafinhoud van graf 61 en de duur van het grafveld im Lindwald (context 
601).
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. Ribbelvormig omrande ogen.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 100-125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4456: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4456. Site: Lenzburg. Vindplaats: Grafveld im Lindwald. Context nr. 601: Grab 61. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 13,2 cm. Bewaarplaats: Lenzburg HMA. Inventarisnummer: L 1534. 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. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: wit. Bibliografie: von
Gonzenbach 1986, 30 Lenzburg nr. 7 Taf. 99,1.

Cat. nr. 4455. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder sokkel. Hoogte: 11,7 cm. Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 1516. 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. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: wit. Bibliografie: von
Gonzenbach 1986, 75-79 Salzburg Nr. 32 Taf. 98,3; Lange 1990 (Salzburg), 93 Nr. 57.

driehoekige tors met soepele plooien
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Serie 665: V-vormige kleedplooien - de mantelplooien die schuin afdalen van de 
linkerschouder, lopen over de mantelplooien afdalend van de rechterschouder - lachend - bolle
wangen - korte ronde lokken - geïntegreerde ingesnoerde cilindrische sokkel met rechthoekige
tussensokkel (tabula).
Interne mechanische verbanden:  de afmetingen van cat. nrs. 356 en 357 zijn vrijwel gelijk. De
mal van cat. nr. 356 is echter minder scherp en het oppervlak meer verweerd. Beide beeldjes 
zijn van dezelfde generatie. de plastische plooien op de voorzijde van cat. nr. 357 en de
gegraveerde plooien op de rugzijde aan de nek en ter hoogte van de schouderbladen duiden op
een verschillende fase van herwerking van voor- en keerzijde van een oudere generatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 105.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4459 (665) en 4460 (665) uit Trier Altbachtal zijn afkomstig 
uit de Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de 
derde eeuw (context 877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een
vroegere periode samengebracht. Cat. nr. 4458 (665) uit het südliches Gräberfeld St. Matthias 
te Trier werd gevonden in een graf uit de eerste helft van de tweede eeuw (context 911).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Rechthoekig overgangsstuk tussen
borst en voetstuk. Steunrib geïntegreerd in de mal van de keerzijde. Ribbelvormig omrande 
ogen. Breed gladgestreken naad. Rug gesloten of doorboord met ronde gaten.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100-150 en (?)150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4458.

Cat. 
een klein fragment uit de borst en de onderzijde van het voetstuk vooraan ontbreken. Hoogte: 14,2 cm. Bewaarplaats: 
Trier RL. Inventarisnummer: 39: 207, 28. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed
gladgestreken naad. Rug doorboord met twee ronde gaten. Kleur: wit. Bibliografie: Germania 25, 1941, 110 Taf. 16,1
(W. Dehn); Weisgerber 1975, 150-151 Taf. 46,2.

Cat. nr. 356. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 5 YR 8/2). Hardheid: 
zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 67 nr. 356.

Cat. nr. 357. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: beige. 
Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 67 nr. 357.

Cat. nr. 4458. Site: Trier CAT. Vindplaats: südliches Gräberfeld St. Matthias. Context nr. 911: Grab N 42 (1906). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 05,283 f. 
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. Ribbelvormig omrande ogen. Rug doorboord met drie ronde gaten. Kleur: wit. Bibliografie: Römer an 
Mosel und Saar 1983, 185-186 Grab N42, Abb.123 rechts (K. Goethert-Polaschek): datering eerste helft tweede eeuw,
zonder argumentatie; Lange 1994, 285-286 Serie 236 Nr. 2; von Gonzenbach 1995, 357 Taf. 177,3.

Cat. nr. 4459. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Rechthoekig overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Bibliografie: Gose
1972, Abb.387, 44.

Cat. nr. 4460. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Grote delen van de sokkel ontbreken. Bewaarplaats: Trier RL. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Rechthoekig
overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Bibliografie: Gose 1972, Abb.386, 16.
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Serie 666: V-vormige kleedplooien - de binnenste randen van de mantelpanden die schuin
afdalen van de schouders komen samen, centraal in de onderste punt van de tors - bolle wangen
- ronde lokken - geïntegreerde ingesnoerde cilindrische sokkel met rechthoekige tussensokkel 
(tabula).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4461 (666) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Rechthoekig overgangsstuk tussen
borst en voetstuk. Steunrib geïntegreerd in de mal van de keerzijde. Ribbelvormig omrande 
ogen. Breed gladgestreken naad. Rug gesloten of doorboord met ronde gaten.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4461: Gose 1972.

Cat. nr. 4457. Site: Rheinzabern. Vindplaats: Grafveld Rappenfeld. Context nr. 736: Grab 322. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder basis. Beschadigd aan de zijkanten van de tors en aan de kin. Hoogte: 10 cm. Bewaarplaats: Speyer 
HMP. Inventarisnummer: 322. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Rechthoekig overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Grote openingen
gesneden in de rug, links en rechts van de ruggengraat. Bibliografie: Lucowici 1912, 148-149 Fig. 30; von
Gonzenbach 1986, 72-73 Rheinzabern nr. 13 Taf. 122,1; Lange 1994, 285-286 Serie 236 Nr. 1.

Cat. nr. 353. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 354. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 4461. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Rechthoekig overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Bibliografie: Gose
1972, Abb.387,43 (twee exemplaren van dezelfde serie en dezelfde vindplaats Abb.387, 45 en 47).

Serie 667: V-vormige kleedplooien - de binnenste randen van de mantelpanden die schuin
afdalen van de schouders komen samen centraal in de onderste punt van de tors - bolle wangen
- langwerpige lokken - geïntegreerde ingesnoerde cilindrische sokkel met gegroefde boven- en
onderrand - rechthoekige tussensokkel (tabula).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4464 (667) uit Trier Altbachtal werd gevonden in een laag die 
tot stand kwam op het einde van de vierde eeuw (context 890). Cat. nr. 4463 (706) uit het 
heiligdom van Trier Altbachtal, werd gevonden in de afbraaklaag van een derde-eeuws
gebouw, die tot stand kwam na 337 n.C. (context 885).
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.
Datering uit context: 200/337-380 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 200/337-350 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 355.

Cat. nr. 355. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. Kleur: wit. Hardheid: zacht 
(Mohs 2). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Sibenaler 1907, 194 en fig. 9; Dheedene 1959, 103 nr. 553.

Cat. nr. 4463. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 10 (Schatzhaus). Context nr. 885: Schnitt l-m, schicht 7. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 12 127. 
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. Kleur: wit. Bibliografie: Gose 1972, 41 Abb. 137, 15 (datering
p.40-42 en 267).

Cat. nr. 4464. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Boven Brunnen 39b (E). Context nr. 890: Schicht 11: puinlaag boven
waterput E. Bewaringstoestand: tors en hoofd. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 10 775 (F 1574). 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Gose 1972, 41 141 Abb. 288,19 (datering 
p.180-184).
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Serie 668: een mantel daalt  schuin af van de rechterschouder naar de linkerlende en vormt een
schuine V-hals in de richting van de linkerschouder - bolle wangen - korte langwerpige lokken
boven het voorhoofd en halflange lokken op het achterhoofd en in de nek - apart gevormd 
halfbolvormig voetstuk en apart gevormd schijfvormig medaillon.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4465 (668) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788). Cat. nr. 3489 (668) uit Brive-la-Gaillarde werd door de chronologische 
begrenzing van het atelier aan de rue Marie-Rose Guillot gedateerd tussen 150 en 175 n.C.
Productietechniek:  kleimal. 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. Ribbelvormig omrande ogen. Open rug versterkt met een 
middenrib.
Petrografie:  Cat. nr. 3489 (668) behoort petrografisch tot pasta 10, toegeschreven aan 
Brive-la-Gaillarde rue Marie-Rose Guillot.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Brive-la-Gaillarde rue Marie-Rose Guillot: statuette 
en petrografische analyse 3489 (668); Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 4465 (668); 
Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldeel 4466 (668).
Datering uit context: 150-175 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4467: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3489. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: rue Marie-Rose Guillot. Context nr. 370: coffre II. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder het hoofd. Hoogte: 8,2 cm. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. 
Inventarisnummer: 87 87 30. Vondstspecificatie: Vondstnummer BL66 E4 IT3. 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. Ribbelvormig omrande ogen. Open rug versterkt met een middenrib. 
Kleur: bleek oranje (Munsell 5 YR 8/4), oranje slierten (Munsell 2,5 YR 7/8). Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: F. Moser en C. Moser Gautrand in Bémont et al. 1993, 89 fig. 30 nr. 4 links.

Cat. nr. 4425. Site: Mainz. Vindplaats: Ecke Gymnasiumstrasse - Kleine Emmeranstrasse: Baugrube Parkhaus. 
Context nr. 625: Waterput (?). Bewaringstoestand: volledig. 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. Ribbelvormig omrande ogen. Open rug versterkt met een middenrib. Bibliografie: 
Stümpel 1965-1966, 171-172 Taf. 28 midden.

Cat. nr. 4467. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: de rechterkant
en de onderzijde van de tors zijn gerestaureerd met gips. Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye
MAN. Inventarisnummer: 49669. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. 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. Ribbelvormig omrande ogen. Open rug versterkt met
een middenrib. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 270-271 nr. 707.

Cat. nr. 4465. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 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. Ribbelvormig omrande ogen. Bibliografie: Tudot 1860 Pl.54 midden.

Cat. nr. 4466. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte van de mal 14,2 cm. Hoogte van de afdruk 12 cm. Hoogte: 14,2
cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27981. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart 
gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 271 nr. 708.

Serie 669: een mantel daalt schuin af van de rechterschouder naar de linkerlende, en vormt een
schuine V-hals in de richting van de linkerschouder - bolle wangen - korte langwerpige lokken
boven het voorhoofd en halflange lokken op het achterhoofd en in de nek - geïntegreerd 
cilindrisch voetstuk met gegroefde boven- en onderrand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4468 (669) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk met horizontale groef in boven- en onderrand. Rechthoekig overgangsstuk tussen borst
en voetstuk. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100/150-220 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4468: Gose 1972.

Cat. nr. 4468. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in boven- en onderrand. Rechthoekig 
overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Bibliografie: Gose 1972, Abb.387,18.

buste van een jongen met bladerkrans

driehoekige tors met soepele plooien
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Serie 670: V-vormige kleedplooien - rechte mantelplooien afdalend van de rechterschouder en
zigzagplooien links en rechts langs de rand van de tors - lachend - bolle wangen - korte lokken -
aparte gevormde ingesnoerde cilindrische sokkel met geprofileerde boven- en onderrand - apart
gevormd schijfvormig medaillon.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in boven- en 
onderrand. Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk. Ribbelvormig
omrande ogen met pupil.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-350 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4469: Tudot 1860.

Cat. nr. 4469. Site: Vichy. Vindplaats: rue Beauparlant. Context nr. 827: Puits (1858). Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte van de figuur en de sokkel: 24 cm. Schouderbreedte 11,3 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. 
Inventarisnummer: 5.2.59. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in boven- en onderrand. Apart 
gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen met pupil. apart opgezette 
lauwerkrans. De buste werd geplaatst op een apart gevormd spaarpotje in terracotta. Bibliografie: Tudot 1860, 40, 41 
fig. LXII, 55 fig. LXXVI, LXXVIII en pl.48 (deze laatste tekening is gespiegeld in vergelijking tot de drie andere):
geïnterpreteerd als Apollo; Blanchet 1891, 195-196; Lange 1990 (Salzburg), 96 Abb.20 (= tekening Tudot 1860, 41 
fig. LXII).

Serie 671: V-vormige kleedplooien - de mantelplooien die schuin afdalen van de 
linkerschouder lopen over de mantelplooien afdalend van de rechterschouder - lachend - bolle
wangen - korte lokken - geïntegreerde ingesnoerde cilindrische sokkel met rechthoekige
tussensokkel (tabula) - ribbels rond de ogen - twee krullende lokken, midden boven het 
voorhoofd.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 352 en 4472 hebben vrijwel dezelfde maten. Uit de
vergelijking van de rechterzijde blijkt dat cat. nr. 4470 5 % kleiner is dan cat. nr. 352.
Externe mechanische verbanden:  stam 105.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4472 (671) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in boven- en
onderrand. Rechthoekig overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen.
Breed gladgestreken naad. Langwerpige gaten werden ingesneden in de rug.
Petrografie:  Cat. nr. 352 (671) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 352 (671).
Datering uit context: 50-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 352.

Cat. nr. 4470. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Cäcilienstrasse, voormalig Bürgerhospital. Context nr. 586: Vondst
(1961). Bewaringstoestand: keerzijde van het hoofd. Hoogte: 7,1 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 
61,592. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed
gladgestreken naad, ingesneden op de krans. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 286 Serie 237 Nr. 1.

Cat. nr. 4472. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bovenste helft van het hoofd. Hoogte: 5,6 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9435. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 95 Nr. 61:
geïnterpreteerd als Centraal-Gallisch.

Cat. nr. 352. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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 .
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Serie 672: V-vormige kleedplooien - de mantelplooien die schuin afdalen van de 
linkerschouder, lopen over de mantelplooien afdalend van de rechterschouder - lachend - bolle
wangen - korte lokken - geïntegreerde ingesnoerde cilindrische sokkel met rechthoekige
tussensokkel (tabula) - grote amandelvormige gegroefde ogen - twee krullende lokken, midden
boven het voorhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 105.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Rechthoekig overgangsstuk tussen
borst en voetstuk. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken en ingesneden naad. Basis met
gegladde onderrand.
Petrografie:  Cat. nr. 811 (672) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 811 (672).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 811.

Cat. nr. 4471. Site: Maastricht. Vindplaats: Onze Lieve Vrouwe Plein. Context nr. 619: Opgravingen T. Panhuysen 
(1981). Bewaringstoestand: rechterkant van de voorzijde van het gelaat met de aanzet van de bladerkrans en de hals . 
Hoogte: 5,5 cm. Bewaarplaats: Maastricht GOB. Inventarisnummer: Mabro 2-1-OA. Vondstspecificatie: Losse 
vondst. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Sterk vervaagd 
detail, maar volgens de beschrijving van Van Boekel is het groot omgroefd, amandelvormig oog nog zichtbaar. Kleur: 
roze tot beigeroze. Oppervlak wit. Witte engobe. Bibliografie: Van Boekel 1987, 665 nr. 189; Lange 1994, 286 Serie 
237 Nr. 5.

Cat. nr. 811. Site: Tongeren. Vindplaats: Kielenstraat. Context nr. 195: Put 19, vlak 2, spoor 117, laag 109. 
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. Kleur: lichter dan licht
grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 4473. Site: Trier CAT. Vindplaats: Friedrich-Wilhelmstrasse. Context nr. 806: Vondst (1896). Hoogte: 8,1
cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 20457. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: witgeel. Bibliografie: WZ 15, 1896, 379 Taf. 21,2 (H. Lehner).

Serie 673: V-vormige kleedplooien - de binnenste randen van de mantelpanden die schuin
afdalen van de schouders komen samen, centraal in de onderste punt van de tors - bolle wangen
- korte lokken - geïntegreerde ingesnoerde cilindrische sokkel - grote amandelvormige
gegroefde ogen - gegraveerde lokken - drie boogvormige ribbels op de overgang tussen sokkel
en basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 348, 350 en 351 hebben vrijwel dezelfde afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 105.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Boogvormige overgang tussen borst en
voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Breed gladgestreken en ingesneden naad. Basis
met gegladde randen. Opengesneden rug met ronde en langwerpige gaten.
Petrografie:  Cat. nr. 348 (673) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen. 
Cat. nr. 350 (673) behoort petrografisch tot pasta 24, toegeschreven aan Keulen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 350 (673) behoort tot de Keulse chemische groep (testresultaat 
UCL-LGM 350). Deze onderscheidt zich duidelijk op de diagrammen TiO2/K2O, TiO2/Al2O3
en TiO2/Fe2O3. Het staat in de diagrammen zeer dicht bij cat. nr. 190 (201) dat eveneens 
behoort tot pastagroep 24.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 348 (673) en 350 (673), 
chemische analyse 350 (673).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 348.

Cat. nr. 348. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Cat. nr. 351. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Serie 674: V-vormige kleedplooien - de binnenste randen van de mantelpanden die schuin
afdalen van de schouders komen samen, centraal in de onderste punt van de tors - bolle wangen
- korte lokken - geïntegreerde ingesnoerde cilindrische sokkel - grote amandelvormige
gegroefde ogen - gegraveerde lokken - twee boogvormige ribbels op de overgang tussen sokkel
en basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 105.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. 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.
Petrografie:  Cat. nr. 349 (674) behoort petrografisch tot pasta 24, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 349 (674).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 349.

Cat. nr. 349. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

buste van een jongen oprijzend uit bladerkelk

driehoekige tors met soepele plooien

Serie 675: V-vormige plooien op de borst - lusvormige mantelplooi op de rechterschouder en 
een verticale ribbelvormige plooi, afdalend van de linkerschouder - drie samengebonden 
bladeren aan de onderzijde van de tors - kapsel met korte haren - geïntegreerde cilindrische 
sokkel - bladeren samengebonden met een dubbele koord - sokkel met geprofileerde boven en 
onderrand - de ribbelvormige plooi vanaf de linkerschouder is licht gebogen.
Inscriptie:  cat. nr. 4474 (625) werd gesigneerd door de coroplast die signeert met de letters 
LAS.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in de boven- en 
onderrand. Kelkvormige overgang tussen tors en voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: epigrafie (coroplast) 4474 (625).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 
100/150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4474: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4474. Site: London. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 611: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
het voorhoofd en het achterhoofd. Hoogte: 12,1 cm. Bewaarplaats: London ML. Inventarisnummer: A 245. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd
cilindrisch voetstuk met horizontale groef in de boven- en onderrand. Kelkvormige overgang tussen tors en voetstuk.
Breed gladgestreken naad. Inscriptie: op de ruggengraat in reliëf, verticaal te lezen van boven naar onder FECIT LA. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 631 Fig. 119.
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Serie 676: V-vormige plooien op de borst - lusvormige mantelplooi op de rechterschouder en 
een verticale ribbelvormige plooi, afdalend van de linkerschouder en bedekt met 
visgraatvormige groefjes - drie samengebonden bladeren aan de onderzijde van de tors - kapsel
met korte haren - geïntegreerde cilindrische sokkel - bladeren samengebonden met een enkele 
getorste koord - de ribbelvormige plooi vanaf de linkerschouder verloopt rechtlijnig.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4477 is 15 % kleiner dan cat. nr. 4476.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4476 (676) uit Bad Bertrich wordt gedateerd naar de actieve 
periode van het atelier am Heinzenberge  in de tweede en derde eeuw (context 323).
Inscriptie:  cat. nr. 4477 (676) werd gesigneerd door Donatus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd 
cilindrisch voetstuk. Kelkvormige overgang tussen tors en voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Bad Bertrich Heinzenberge: maldeel 4476 (676); 
Treveri: epigrafie (coroplast): 4477 (676).
Datering uit context: 100-300 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4477: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4476. Site: Bad Bertrich. Vindplaats: Töpferei am Heinzenberge. Context nr. 323: onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde, bewaard van het voorhoofd tot onder de schouders. Hoogte: 11,3 cm. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Van Boekel 1987, 634 Fig. 120.

Cat. nr. 4477. Site: Kreuznach. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 593: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder hoofd. Van de sokkel is alleen de linkerbovenrand bewaard. Hoogte: 10 cm. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Kelkvormige overgang tussen tors en voetstuk. 
Inscriptie: signatuur [D]ONATVS . FECIT. Bibliografie: Van Boekel 1987, 630 fig. 118.

buste van een jongen met halssnoer en lunula

driehoekige tors zonder lichaamsvormen en zonder plooien of met strakke plooien

Serie 677: dun halssnoer en kleine lunula - verticale banden hangen af vanaf de schouders,
links en rechts - naar voor gekamde korte langwerpige lokken rond het voorhoofd - haren half 
over de oren - aparte halfbolvormig voetstuk - apart schijfvormig medaillon.
Externe mechanische verbanden:  stam 103.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4475 (677) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
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.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4475: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4475. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 17,1 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9475. 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. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 92 Nr. 55.

Serie 678: breed halssnoer en grote lunula - naar voor gekamde korte boogvormige lokken rond
het voorhoofd - haren half over de oren - geïntegreerd laag convex voetstuk.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd laag bolvormig
voetstuk. Middenrib geïntegreerd in de mal van de keerzijde. Gegraveerde ogen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4479: Lange 1994.

Cat. nr. 4479. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Luxemburger Strasse. Context nr. 567: Einmundung der
Berrenratherstrasse, Tiefbauamt, vondst (1888). Bewaringstoestand: volledig. Zwarte sporen van verbranding. 
Hoogte: 11,8 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 344. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd laag bolvormig voetstuk. Middenrib geïntegreerd in de mal van de keerzijde. Gegraveerde 
ogen. Kleur: witgrijs. Plaatselijk zwart. Verbrand ?. Bibliografie: Lange 1994, 285 Serie 235 Nr. 1 Abb.86.
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Serie 679: soepele opzij gekamde lokken rond het voorhoofd, een laag dotje boven op het 
hoofd en op de slapen pijpenkrullen die de oren volledig bedekken - geen aanduiding van haren
op het achterhoofd - geïntegreerd halfbolvormig voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 359 staat dicht bij het origineel ontwerp.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4480 (679) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk.
Middenrib geïntegreerd in de mal van de keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Breed
gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand.
Petrografie:  Cat. nr. 359 (679) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4480 (679), 
petrografische analyse 359 (679).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 359.

Cat. nr. 4480. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: het hoofd ontbreekt. Hoogte: 8,6 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. 
Inventarisnummer: 2896. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd laag bolvormig 
voetstuk. Middenrib geïntegreerd in de mal van de keerzijde. De randen van de rug zijn rondom geglad. Basis met
gegladde onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: De Beenhouwer 1991 (statuettes), 76-79 fig. 14 Series 25; Lange 1994,
285 Serie 232 Nr. 1.

Cat. nr. 359. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. Bibliografie: 
Paquay 1934, 60, fig. 7 rij 4,6 (niet vermeld in Van De Weerd 1932, 292).

Serie 680: bolle kaken - rond het gelaat korte, gegraveerde, parallelle lokken - tors omrand
door twee brede banden links en rechts, bedekt door parallelle groefjes - tors met puntvormige
onderkant - conisch voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4478 (680) is afkomstig van de depotvondst van Bingen
(context 342). Deze context kwam tot stand tussen 140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk 
voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde ogen.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Datering uit context: 100/140-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4478: Behrens 1915.

Cat. nr. 4478. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
de basis en de rechterhelft van het gelaat met mond en neus zijn hersteld. Bewaarplaats: Mainz RGZ. 
Inventarisnummer: 3195 (Bonn RL 16245). Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Gegraveerde 
ogen. Bibliografie: Behrens 1915, 99 Taf. VIA,2 (tweede exemplaar in het RL Bonn met inv. nr. 16245.

Serie 681: bolle kaken - rond het gelaat korte, gegraveerde, parallelle lokken - tors met vooraan
twee brede banden links en rechts aan de zijkant, bedekt door parallelle groefjes - 
amandelvormige ogen met aanduiding van de pupil - geïntegreerd ingesnoerd conisch voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4481 (681) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4481: Gose 1972.

Cat. nr. 4481. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Bibliografie: Gose 1972, Abb.
386, 2.
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Serie 682: bolle kaken - rond het gelaat korte, gegraveerde, parallelle lokken - tors met vooraan
twee brede banden links en rechts aan de zijkant, bedekt met visgraatvormige groefjes - grote
amandelvormige ogen - geïntegreerd halfbolvormig voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4482 (682) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Grote gegraveerde ogen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4482: Gose 1972.

Cat. nr. 4482. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Grote gegraveerde ogen. Bibliografie: Gose 1972, Abb. 386, 6 (tweede exemplaar 
van dezelfde serie en dezelfde context Abb.386,36).

Serie 683: bolle kaken - rond het gelaat korte, gegraveerde, parallelle lokken - tors met vooraan
telkens twee parallelle groeven links en rechts aan de zijkant - ribbelvormig omrande ogen met
aanduiding van de pupil - uitstekende oren - geïntegreerd laag convex voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4483 (683) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd laag bolvormig
voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4483: Gose 1972.

Cat. nr. 4483. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd laag bolvormig voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Bibliografie: Gose 1972, Abb. 386, 14 (twee 
andere exemplaren van dezelfde serie en uit dezelfde context Abb.386,4, 22).

Serie 684: bolle kaken - rond het gelaat korte, gegraveerde, parallelle lokken - tors zonder
gravering - grote amandelvormige ogen - geïntegreerd halfbolvormig voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4484 (684) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Middenrib geïntegreerd in de mal van de keerzijde.
Grote gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand.
Petrografie:  Cat. nr. 780 (684) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 780 (684).
Datering uit context: (?)/150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4485: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 780. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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”.

Cat. nr. 4485. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Afgesplinterd oppervlak aan de basis. Hoogte: 12,3 cm. Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 
1515. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Grote gegraveerde
ogen. Onderrand van de basis geglad. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 155 nr. 157.

Cat. nr. 4484. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Grote gegraveerde ogen. Bibliografie: Gose 1972, Abb. 386, 26 (twee andere 
exemplaren van dezelfde serie en dezelfde context Abb.386, 11, 23, 29, 38).

Cat. nr. 4487. Site: Vechten. Vindplaats: Houtense Vlakte. Context nr. 820: Gevonden bij de bouw van een 
versterking (1867-1869). Bewaringstoestand: de basis en de rechterkant van de tors ontbreken. Hoogte: 9,1 cm. 
Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: VF 122. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Middenrib geïntegreerd in de mal van de keerzijde. Grote gegraveerde ogen. Kleur: 
witter dan licht grijs (Munsell 5 Y 8/1). Hardheid: medium. Bibliografie: Van Boekel 1987, 653-654 nr. 176.
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Serie 685: bolle kaken - rond het gelaat korte, gegraveerde, parallelle lokken - tors zonder
gravering - geïntegreerd laag convex voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4492 (685) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd laag bolvormig
voetstuk. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4492: Gose 1972.

Cat. nr. 4491. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3200. Verzameling: C.A. Niessen, Köln. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd laag bolvormig voetstuk. Gegraveerde ogen.
Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Loeschcke 1911, 155 Nr. 3200 Taf. 108.

Cat. nr. 4492. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd laag bolvormig 
voetstuk. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Bibliografie: Gose 1972, Abb. 386, 3 (andere exemplaren van
dezelfde serie en dezelfde context Abb.386,1,5,9 etc.).

Serie 686: bolle kaken - rond het gelaat korte, gegraveerde, parallelle lokken - fragmenten met
geïntegreerde basis.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4490 uit Heddernheim werd gevonden in een waterput uit de 
periode Heddernheim I-IIA, gedateerd tussen 75/79 en 150 n.C. (context 474). De opgravingen
van het kampdorp van Hofheim geven een terminus post quem tussen 83 en 89 n.C. voor cat. 
nr. 4489 (context 528).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd voetstuk. Middenrib geïntegreerd in de mal van de keerzijde. Grote 
gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 83/89-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4486: Behrens 1915.

Cat. nr. 4486. Site: Bingen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 341: Onbekend. Bewaringstoestand: de basis en een 
groot fragment van de borst ontbreken. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Bingen HSB. Inventarisnummer: 237.
Verzameling: Choquet. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd voetstuk. Grote
gegraveerde ogen. Bibliografie: Behrens 1915, 103 Taf. VIB,6.

Cat. nr. 4490. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Am Holzweg 3. Context nr. 474: Plangrabung 1965,
Fläche 81: Zisterne. Bewaringstoestand: voorste helft van de tors en een niet aanpassend fragment van het 
achterhoofd. Hoogte van de tors 7,3 cm. Hoogte van het achterhoofd 4,2 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  22352 en  22353. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes
op het oppervlak. Geïntegreerd voetstuk. Grote gegraveerde ogen. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 79 nr. 166:
datering Periode Heddernheim I-IIA.

Cat. nr. 4489. Site: Hofheim. Vindplaats: Kampdorp en vicus. Context nr. 528: Opgravingen Landesamt für 
kulturgeschiltliche Bodenaltertümer (1955-1960). Bewaringstoestand: hoofd en halssnoer met een deel van de lunula. 
Hoogte: 6,4 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Grote gegraveerde ogen. Bibliografie: 
Schoppa 1960, 179 Nr. 3, 183 Abb. 2 Nr. 3.

Cat. nr. 4488. Site: Nijmegen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 673: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder de basis en het onderste deel van de rug. Hoogte: 8 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: GN
BB IX 36. Vondstspecificatie: Nijmegen West, 1920/1922. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd voetstuk. Middenrib geïntegreerd in de mal van de keerzijde.
Grote gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Kleur: gebroken wit. Hardheid: medium. Bibliografie: Van 
Boekel 1987, 654-655 nr. 177.

buste van een jongen kaalhoofdig (risus)

driehoekige tors met weinig of geen detail
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Serie 687: tors met alleen een ronde halsuitsnijding - bolle wangen - ribbelvormig omrande 
ogen met pupil - lachende mond - apart gevormd conisch voetstuk met apart gevormd 
schijfvormig medaillon.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4500 (687) is 8 % kleiner dan cat. nr. 4501(687) en 2
% kleiner dan cat. nr. 4493 (687). Cat. nr. 4504 (687) is 5 % kleiner dan cat. nr. 4500 (687). De
linkerschouder is omlaag gedrukt. Het hoofd van cat. nr. 4493 (687) is 8 % kleiner dan dat van
cat. nr. 4497 (687). Cat. nr. 4505 (687) is 13 % kleiner dan cat. nr. 4497 (687). De tors van cat.
nrs. 4497 (687) en 4505 (687) is breder dan die van de andere exemplaren. Mogelijk moet hier
een andere serie worden onderscheiden.
Externe mechanische verbanden:  stam 106.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4500 (687) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787). Cat. nr. 4497 (687) uit Parijs werd gevonden in een grafensemble in een waterput
met voorwerpen van het einde van de tweede eeuw, mogelijk tot het midden van de derde eeuw
(context 709).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk, soms met dubbele profilering van de onderrand.
Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen
met pupil tegen het bovenste ooglid. Open rug versterkt met een middenrib.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
4500 (687).
Datering uit context: 180-200/250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
180-220/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4493: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4504. Site: Forêt de Compiègne. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 418: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. 
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. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het 
bovenste ooglid. Kleur: wit. Oppervlak met oker patina. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 262 nr. 
672 (andere exemplaren met dezelfde herkomst: nrs. 670, 677-678, 681).

Cat. nr. 4493. Site: Nijmegen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 673: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 13,9 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: XIXb 2.1949.1. 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. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het bovenste 
ooglid.  Open rug versterkt met een middenrib. Kleur: bruingeel. Hardheid: hard. Bibliografie: Van Boekel 1987, 233
Fig. 16, 658-659 nr. 182.

Cat. nr. 4497. Site: Paris. Vindplaats: quartier du Luxembourg. Context nr. 709: Jardin du Luxembourg, tranchée II,
puits funéraire Eg. Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 12 cm. 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. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het bovenste ooglid. 
Kleur: wit. Bibliografie: Gallia 21, 1963, 345-347 fig. 3 (A. Piganiol).

Cat. nr. 4500. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 13 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
27978. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 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. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het bovenste ooglid. Kleur: gebroken wit. Hardheid: 
hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 262 nr. 671.

Cat. nr. 4505. Site: Vesoul. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 825: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
12,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 11261. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk met dubbele 
profilering van de onderrand. Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk. Ribbelvormig omrande
ogen. Aparte sokkel met dubbele moulure onderaan. Apart schijfvormig medaillon. Kleur: rozig. Hardheid: zacht. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 262 nr. 669.

Cat. nr. 4501. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: basis ontbreekt.
Het hoofd is geplakt. Hoogte: 9,9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28092. 
Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met
hoofd en schouders. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het bovenste ooglid. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 262-663 nr. 673.
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Serie 688: tors met alleen een ronde halsuitsnijding - bolle wangen - ribbelvormig omrande 
ogen met pupil - lachende mond - geïntegreerd conisch voetstuk met apart gevormd 
schijfvormig medaillon.
Externe mechanische verbanden:  stam 106.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4524 (688) uit Gusenburg werd gevonden in een heiligdom dat
door het aardewerk gedateerd kan worden van het einde van de eerste eeuw tot laat in de derde
eeuw (context 507).
Inscriptie:  cat. nr. 343 draagt op het geïntegreerd schijfvormig medaillon tussen voetstuk en 
borst in reliëf de letter V, het initiaal van Victor uit Keulen.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk:
conisch. Geïntegreerd schijfvormig medaillon met inscriptie. Breed gladgestreken naad. 
Ribbelvormig omrande ogen. Basis met gegladde onderrand.
Petrografie:  Cat. nr. 343 (688) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 343 (688) behoort tot de Keulse chemische groep (testresultaat 
UCL-LGM 343). Deze onderscheidt zich duidelijk op de diagrammen TiO2/K2O, TiO2/Al2O3
en TiO2/Fe2O3..
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: epigrafie (coroplast), petrografische analyse en
chemische analyse 343 (688).
Datering uit context: ?)/90-275/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
180-220/250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en inscriptie: 180-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4524.

Cat. nr. 4524. Site: Gusenburg. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 507: in en bij gebouw B en omgangstempel A. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 13 cm. Breedte: 6,4 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 18696. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk: conisch. Geïntegreerd 
schijfvormig medaillon met inscriptie. Bibliografie: Hettner 1901, 92 Nr. 50 Taf. XIII,45; Van Boekel 1987, 661 nr. 
183,i.

Cat. nr. 343. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Serie 696: tors met vooraan twee verticale ribbels, afdalend vanaf de schouders - bolle wangen
- ribbelvormig omrande ogen met pupil - lachende mond - apart gevormd conisch voetstuk met
apart gevormd schijfvormig medaillon.
Interne mechanische verbanden:  de verschillende gezichtshoeken van waaruit de
gepubliceerde foto’s genomen zijn laat geen exacte vergelijking toe. De ingeschatte
hoogteverschillen zijn daarom vaak gebaseerd op de breedte van het hoofd. Cat. nr. 4499 is 5 %
kleiner dan het maldeel cat. nr. 4507 (696). Rekening houdend met een krimp van ongeveer 10
%, behoort het beeldje van Pistillus cat. nr. 4499 (696) tot een oudere generatie. Cat. nrs 4508 
(696) en 4494 (696) van Severianus, zijn ongeveer 20 % kleiner dan het maldeel cat. nr. 4507 
(696) en 15 % kleiner dan cat. nr. 4499 (696) van Pistillus.
Externe mechanische verbanden:  stam 106.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4507 (696) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788). Cat. nr. 4509 (696) uit Chamalières werd gevonden in een graf met zeven 
statuetten en een doorboorde munt van Nerva (96-98) met zeer sterke gebruikssleet (context
384). Het graf werd vermoedelijk pas aangelegd na het midden van de tweede eeuw.
Inscriptie:  het beeldje cat. nr. 4494 (696) werd op de schouders, aan de keerzijde, in gravure 
gesigneerd door Severianus. Het beeldje cat. nr. 4499 (696) draagt op de schouders aan de 
keerzijde een reliëfstempel van Pistillus. Het maldeel cat. nr. 4507 (696) is op de rugzijde in
gravure gesigneerd met de letters STAB.
Productietechniek:  kleimal. 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. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het bovenste 
ooglid. Open rug versterkt met een middenrib.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 4499 (696); 
Toulon-sur-Allier Champ Lary: maldeel en epigrafie (coroplast) 4507 (696).
Datering uit context: 150-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
170/180-220/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4508: ORL B Nr. 66 c (Faimingen).

Cat. nr. 4499. Site: Augst. Vindplaats: Insula 30. Context nr. 293: Schnitt 49 (1959). Bewaringstoestand: linkerhelft 
van het hoofd en de linkerschouder. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 59.11040. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Ribbelvormig
omrande ogen. Inscriptie: op de schouders aan de keerzijde: onvolledig bewaarde reliëfstempel van Pistillus:
PI[STILLVS]. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 16-23 Augst Nr. 54 Taf. 100,5.
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Cat. nr. 4509. Site: Chamalières. Vindplaats: Grafveld aan de Avenue des Thermes, ancien parc du château de
Montjoli. Context nr. 384: Graf met zeven statuetten. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 11,6 cm. 
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. Ribbelvormig omrande ogen. 
Bibliografie: Gallia 17, 1959, 372-374 Fig. 12 (P.F. Fournier); von Gonzenbach 1986, 62 Chamalières Nr. 4 TAf.51,4:
foutieve vermelding van beschildering.

Cat. nr. 4494. Site: Entrains. Vindplaats: Entre la Place Saint-Cyr et le Nohain (Section F1, Parcelle 87). Context nr. 
413: Losse vondst (1975). Bewaringstoestand: sokkel en linkerkant van de tors ontbreken. Hoogte van de voorzijde 
9,8 cm, breedte 5,1 cm. Hoogte van de keerzijde 5,9 cm, breedte 5,4 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen met 
pupil tegen het bovenste ooglid. Inscriptie: op de schouders, aan de keerzijde, in gravure: [SEVE]RIANVS. Kleur: 
gebroken wit. Bibliografie: RAE 28, 1977, 380-381 (J. Meissonnier).

Cat. nr. 4508. Site: Faimingen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 948: . Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 13,5 
cm. Inventarisnummer: GR 883. 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. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: wit. Bibliografie: ORL B Nr. 66 c (Faimingen), 106 Taf. IX Fig. 24.

Cat. nr. 4510. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaaard
zonder voetstuk. Breedte: 8 cm. Inventarisnummer: 49675. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: 
Vichy ?. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart 
gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het bovenste ooglid. Kleur: gebroken wit. Oppervlak: 
glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 265 nr. 691.

Cat. nr. 4507. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte ca. 14 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het bovenste ooglid. Inscriptie: op de rugzijde in gravure: 
STAB (met omgekeerd A). Bibliografie: Tudot 1860, pl.8; Van Boekel 1987, 222 Fig. 15; Bémont et al. 1993, 121 
(M. Jeanlin): inscriptie.

driehoekige tors met drapering

Serie 689: tors met vooraan schuin afdalende mantelpanden, waarvan de plooien V-vormig 
samenkomen in het midden - bolle wangen - ribbelvormig omrande ogen - lachende mond - 
apart voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 106.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4511 (689) hoort chemisch thuis in Centraal-Gallië en werd in de 
literatuur niet nader gelokaliseerd (M. Rouvier-Jeanlin in Camuset - Le Porzou 1985, 124:
testresultaat LRMF en herkomstinterpretatie “niet gelokaliseerd”). Het staal sluit aan bij de 
groep van Autun voor de diagrammen met TiO2, maar heeft een hoger gehalte aan CaO en 
Al2O3.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4511: Camuset - Le Porzou 1985.

Cat. nr. 4511. Site: Paris. Vindplaats: rue d’Enfer (1886). Context nr. 707: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder voetstuk. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 6862. Verzameling:
Oppermann. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders.
Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: wit. Oppervlak met oker patina. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 264 nr. 687; M. Rouvier-Jeanlin in Camuset - Le Porzou 1985, 124 nr. 687.

Serie 690: kleed met vier V-vormige plooien onder elkaar - verticale mantelplooien vanaf de 
schouders - bolle wangen - ribbelvormig omrande ogen met aanduiding van de pupil - lachende
mond met de tanden zichtbaar - apart gevormd halfbolvormig voetstuk en apart gevormd 
schijfvormig medaillon.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1097 werd gedateerd door de site tussen 40/50 en 275/410 n.C.
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. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het bovenste ooglid. Open rug 
versterkt met een middenrib.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 40/50 - 275/410 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4512: Tudot 1860.

Cat. nr. 4512. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
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. Ribbelvormig omrande ogen met
pupil tegen het bovenste ooglid. Tanden zichtbaar. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.50 rechts.
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Cat. nr. 1097. Site: Waasmunster Pontrave. Vindplaats: Prospectie. Context nr. 241: Onbekend. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR
8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Serie 691: kleed met ronde halsopening en daaronder twee gebroken plooien - verticale 
mantelplooien vanaf de schouders - bolle wangen - ribbelvormig omrande ogen met aanduiding
van de pupil - lachende mond - apart gevormd voetstuk en apart gevormd schijfvormig 
medaillon.
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. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het bovenste ooglid. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4513 
(691).
Bibliografie foto: cat. nr. 4513: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4513. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 12 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28054. 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. Ribbelvormig
omrande ogen met pupil tegen het bovenste ooglid. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 265 nr. 690.

Serie 692: kleed met vier gebogen plooien onder elkaar - verticale mantelplooien vanaf de 
rechterschouder en een schuin afdalend mantelpand vanaf de linkerschouder naar de
rechterlende - bolle wangen - ribbelvormig omrande ogen met aanduiding van de pupil - brede
mond met de tanden zichtbaar - apart voetstuk.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het bovenste
ooglid. Tanden zichtbaar.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4514: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4514. Site: Teyjat. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 783: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder 
voetstuk. Hoogte: 11,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 50662. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd 
voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen met pupil tegen het bovenste ooglid. Tanden zichtbaar. Kleur: wit. Oppervlak: 
glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 265 nr. 692.

Serie 693: kleed met ronde halsopening en vanuit het midden uitbuigende plooien naar de
lenden - bolle wangen - gesloten mond, niet lachend - geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch 
voetstuk met geprofileerde boven en onderrand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4515 (693) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 552).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in de boven- en 
onderrand. Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken naad. Cat. nr. 4516 (693) met 
steentje ingesloten in het hoofd. Basis met gegladde onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4515 (693).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-350 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4515.

Cat. nr. 4516. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Luxemburger Strasse. Context nr. 564: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 14,8 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 4288. Vondstspecificatie: 1913. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd
cilindrisch voetstuk met horizontale groef in de boven- en onderrand. Ribbelvormig omrande ogen. Breed
gladgestreken naad. Steentje ingesloten in het hoofd. Basis met gegladde onderrand. Kleur: witbeige. Bibliografie: 
Lange 1994, 287-288 Serie 242 nr. 2.

Cat. nr. 4515. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 552: Lange Funstelle 7/ Schauerte
Fundstelle 9. Bewaringstoestand: gerestaureerd ter hoogte van het voorhoofd, het rechteroor en rechteroog. Hoogte: 
15,7 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 27,1266. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in de
boven- en onderrand. Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand. Kleur: 
witgeel. Bibliografie: Lange 1994, 287-288 Serie 242 nr. 1.
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Serie 694: kleed met afgeronde omranding van de halsopening en de armopeningen - 
omranding van het medaillon - bolle wangen - gesloten mond, niet lachend - geïntegreerd 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk met geprofileerde boven en onderrand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4518 (694) uit ‘s-Gravenhage behoort tot de jongste
nederzettingsfase van de site van de Scheveningseweg, gedateerd in de periode tussen 180 en 
250 n.C. (context 754).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Geïntegreerd schijfvormig medaillon.Breed gladgestreken naad. Cat. nr. 4517 met steentje 
ingesloten in het hoofd. Binnenzijde van de sokkel geglad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 180-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4517: Lange 1994.

Cat. nr. 4517. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Luxemburger Strasse. Context nr. 564: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 13,1 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 84,1371. Verzameling: Iovy. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Geïntegreerd 
schijfvormig medaillon. Steentje ingesloten in het hoofd. Kleur: witbeige. Bibliografie: Lange 1994, 288 Serie 243 nr.
1 Taf. 26 (tekening).

Cat. nr. 4518. Site: ‘s-Gravenhage. Vindplaats: Scheveningseweg (1984). Context nr. 754: Jongste nederzettingsfase. 
Bewaringstoestand: basis met medaillon. Hoogte: 5,2 cm. Bewaarplaats: ‘s-Gravenhage SAS. Inventarisnummer: 
SCH 84.120. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Geïntegreerd 
Hardheid: zacht. Oppervlak: zeepachtig. Bibliografie: Van Boekel 1987, 662 nr. 186; Van Boekel 1989
(Scheveningseweg), 32 fig. 41; Lange 1994, 288 Serie 243 Nr. 2.

buste van een jongen kaalhoofdig met aparte haarlok

een lok op het achterhoofd

Serie 697: tors zonder detail - bolle wangen - geïntegreerd ingesnoerd cilindervormig voetstuk
met geprofileerde bovenrand en medaillon.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4525 uit Kerkrade werd gevonden in een villa, gedateerd tussen
20/70 en 300 n.C. (context 541).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in de bovenrand.
Geïntegreerd schijfvormig medaillon. Breed gladgestreken naad. Cat. nr. 4525 met steentje 
ingesloten in het hoofd.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 20/70-300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4525: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4525. Site: Kerkrade. Vindplaats: Krichelberg, villa. Context nr. 541: Opgravingen ROB (1950). 
Bewaringstoestand: het grootste deel van de basis is gerestaureerd met gips. Hoogte: 11,6 cm. Bewaarplaats: Heerlen
TM. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd
ingesnoerd cilindrisch voetstuk met horizontale groef in de bovenrand. Geïntegreerd schijfvormig medaillon. Breed
gladgestreken naad. Steentje ingesloten in het hoofd. Kleur: gebroken wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 660-661 nr.
183 (datering van de vindplaats).

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

Serie 698: bolle wangen - ribbelvormig omrande ogen - lachende mond.
Externe mechanische verbanden:  stam 106.
Inscriptie:  cat. nr. 4498 (698) werd op de keerzijde ter hoogte van de schouders in gravure 
gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  inscriptie op de schouders aan de keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding). Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 4498
(698).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 180-220/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4498: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 4498. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd en 
middendeel van de schouders achteraan. Hoogte: 5,8 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 43. 
Productietechniek: inscriptie op de schouders aan de keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Inscriptie: op de
schouders aan de keerzijde in gravure: [PIS]TI[LLVS]. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 30 Pl.4a (andere 
voorbeelden van kaalhoofdige busten Pl.7,d, f, g en Pl.12, i ,j); Van Boekel 1987, 641-642 Fig. 121: interpretatie van 
haarlok als Horuslok.

buste van een man

buste van een man zonder baard

ruitvormige tors
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Serie 655: kleed met V-hals - de mantel valt in verticale plooien van de rechterschouder en
licht schuin van de linkerschouder - korte haren - geïntegreerd ingesnoerd conisch voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 97.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4436 (655) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-150 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4436: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4436. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig bewaard. Hoogte: 11,2 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 7478. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Bibliografie: 
Gose 1972, Abb.386,7; Van Boekel 1987, 651 fig. 124: kapsel vergeleken met dat van de Flavische keizers, in het 
bijzonder keizer Titus.

Serie 656: kleed met V-hals - de mantel valt in verticale plooien van de rechterschouder en
licht schuin van de linkerschouder - korte haren - buste gemonteerd op een clipeus - 
halfbolvormige basis apart toegevoegd aan de clipeus.
Externe mechanische verbanden:  stam 97.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4438 (656) uit Dillingen-Pachten werd gevonden in een graf 
met voorwerpen die typisch zijn voor het laatste kwart van de eerste eeuw en de eerste helft van
de tweede eeuw. Het graf werd aangelegd in de loop van de eerste helft van de tweede eeuw 
(context 405).
Productietechniek:  buste uit één maldeel: voorzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Apart 
gevormde clipeus.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Datering uit context: 77/100-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-150 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4438: Weisgerber 1974 (Saarbrücken).

Cat. nr. 4438. Site: Dillingen-Pachten. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 405: Grab 236a. Bewaringstoestand: 
volledig. Diameter van de clipeus 15 cm. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Saarbrücken LS. Inventarisnummer: 1953:
236. Productietechniek: buste uit één maldeel: voorzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Apart gevormde clipeus. 
Kleur: bruinig. Bibliografie: Weisgerber 1974 (Saarbrücken), 79-80, Taf. 10,6; von Gonzenbach 1986, 70 Pachten Nr.
1 Taf. 46,1.

buste van een meisje

buste van een meisje zonder juwelen

driehoekige tors met soepele plooien

Serie 654: kleed met V-vormige plooien - de mantel daalt vrijwel verticaal af van de 
linkerschouder en daalt schuin af van de rechterschouder naar de linkerlende - kapsel met dot 
boven het voorhoofd, een dubbele vlechtband op het achterhoofd en een haarrol rond het hoofd.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 358 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
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. Ribbelvormig omrande ogen. Open rug versterkt met een middenrib.
Petrografie:  Cat. nr. 358 (654) behoort petrografisch tot pasta 5, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: 
petrografische analyse 358 (654).
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 358.

Cat. nr. 358. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: dof 
geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 33 nr.
132, fig. 10 links.
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Cat. nr. 4435. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 7285. Verzameling: Muret. 
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. Geen aanduiding van de
pupillen. Open rug versterkt met een middenrib. Kleur: witgeel. Hardheid: zeer hard. Oppervlak: glad, plaatselijk 
blinkend. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 273 nr. 722: gerangschikt bij de jongelingen.

buste van een vrouw

buste van een vrouw zonder juwelen

ruitvormige tors

Serie 606: kleed met V-hals - de mantel valt in verticale plooien van de rechterschouder en in
licht schuine plooien van de linkerschouder - licht verhoogd haarstuk zonder middenscheiding,
met dot op het achterhoofd - geïntegreerd ingesnoerd conisch voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 97.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4343 (606) uit Lich-Arnsburg wordt door de site gedateerd 
tussen 90 en 260 n.C. (context 608). Cat. nr. 4342 (606) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de
Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde 
eeuw (context 877). In deze context werden ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Grote gegraveerde ogen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-150 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4342: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4343. Site: Lich-Arnsburg. Vindplaats: Grafveld Hof Güll. Context nr. 608: Graf met een lamp en vier 
terracottastatuetten. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 11 cm. Bewaarplaats: Darmstadt HL. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Grote gegraveerde ogen. Bibliografie: ORL B
Nr. 16 (Arnsburg), 18 Nr. 2.

Cat. nr. 4342. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 11 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 7508. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Vage afdruk. Bibliografie: 
Gose 1972, Abb. 387,1 (tweede exemplaar uit dezelfde context Abb.387,32); Van Boekel 1987, 650 Fig. 123.

driehoekige tors zonder lichaamsvormen en zonder plooien of met strakke plooien

Serie 607: verticale mantelplooien links en rechts vanaf de schouders - verhoogd haarstuk met
vier geledingen, waarvan de onderste met middenscheiding - de oren zijn niet bedekt - apart 
gevormd blokvormig voetstuk met geprofileerde onderrand - apart gevormd schijfvormig 
medaillon tussen borst en voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  nr. 5074 heeft door herwerking slechts vier geledingen aan
het kapsel en de kleedplooien op de tors werden diep ingegroefd.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 5074 (607) uit Bern-Engehalbinsel werd gevonden op het 
grafveld Rossfeld, gedateerd van de regeringsperiode van Nero (54-68) tot het midden van de 
tweede eeuw (context 335). Cat. nr. 4367 (607), afkomstig van het zelfde grafveld werd 
gevonden in een graf uit de eerste helft van de tweede eeuw.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met 
hoofd en schouders. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde onderrand. 
Ribbelvormig omrande ogen. Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Bourbon-Lancy Le Breuil: maldelen 4369 (607) en 
4370 (607).
Datering uit context: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4367: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4367. Site: Bern-Engehalbinsel. Vindplaats: Grafveld Rossfeld. Context nr. 337: Grab 106. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 23 cm. Bewaarplaats: Bern BHM. Inventarisnummer: 26240. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd 
vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde onderrand. Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en 
voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 26-27 Bern-Engehalbinsel Nr.
11 Taf. 47,3 en 96,3; Lange 1990 (Salzburg), 89 nr. 50.

Cat. nr. 5074. Site: Bern-Engehalbinsel. Vindplaats: Grafveld Rossfeld. Context nr. 335: Grab 19. Bewaringstoestand: 
Bewaard zonder sokkel. Hoogte: 17,3 cm. Bewaarplaats: Bern BHM. Inventarisnummer: 25922. Kleur: wit. 
Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 26-27 Bern-Engehalbinsel Nr. 12 Taf. 96,2.

Cat. nr. 4369. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: fragment van het maldeel van de voorzijde met de rechterhelft van de figuur. Inventarisnummer: 
86.727 en 86.814. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 80 Fig. 23
nr. 1.

681



Cat. nr. 4370. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: afdruk van de rechterkant van het hoofd uit het maldeel van de voorzijde. Inventarisnummer: 
86725. Productietechniek: Kleimal. Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders.
Apart gevormd voetstuk. Ribbelvormig omrande ogen. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 80 Fig. 23 nr. 3.

Cat. nr. 4368. Site: Rezé. Vindplaats: Romeinse constructiesporen aan de kerk. Context nr. 730: Schrijn met vier 
terracotta’s en een stenen beeldje van een zwijn. Bewaringstoestand: bewaard zonder sokkel. Bewaarplaats: Nantes 
MD. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. 
Bibliografie: Costa 1960, 131 fig. 3; von Gonzenbach 1986, 72 Rezé Nr. 1, Taf. 56,5 en 96,1.

Serie 608: verticaal afdalende mantelpanden links en rechts vanaf de schouders - haarstuk met
lobben boven het voorhoofd - de oren zijn niet bedekt - telkens twee verticale plooien links en 
rechts - twee schuin oplopende lobben in een stompe hoek - opgeslagen ogen - apart gevormd 
halfbolvormig voetstuk - apart schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4962 (608) is 15 % kleiner dan cat. nr. 4963 (961). De
vorm van de tors en de positie van de verticale groef op de linkerschouder zijn gelijk. De
malverwantschap is onzeker.
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4374 (608) werd op de rugzijde gegraveerd met de letters MA.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met 
hoofd en schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Pupillen boogvormig tegen het 
bovenste ooglid. Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Vichy: maldeel en epigrafie (coroplast) 4374 (608).
Datering gecorrigeerd met iconografie: 100/117-170/180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4962: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4962. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig
bewaard en samengesteld uit twee delen: gelijmd aan de hals. Hoogte: 11,2 cm. Breedte: 5,7 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25484. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk. 
Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 285-286 nr. 776.

Cat. nr. 4374. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van de
voorzijde. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.2.151. Productietechniek: kleimal.
Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Pupillen
boogvormig tegen het bovenste ooglid. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd: MA. Bibliografie: Lange 1990
(Salzburg), 86-87 Nr. 45.

Cat. nr. 4375. Site: Vichy. Vindplaats: près du cimetière actuel. Context nr. 828: “dans un ancien puits, sous une tuile”
(1865). Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 11,6 cm. Breedte: 5,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye 
MAN. Inventarisnummer: 3138. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met
hoofd en schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Pupillen boogvormig tegen het bovenste ooglid. Apart 
gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: hard. Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 286 nr. 779.

Serie 961: verticaal afdalende mantelpanden links en rechts vanaf de schouders - haarstuk met
lobben boven het voorhoofd - de oren zijn niet bedekt - telkens twee verticale plooien links en 
rechts - twee schuin oplopende lobben in een scherpe hoek - achterhoofd bedekt met
concentrische vlechten rond een centrale dot.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4963 (961) is 5 % kleiner dan cat. nr. 3378 (610). De
plooien op de tors zijn herwerkt.
Externe mechanische verbanden:  stam 98.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4963 (961) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4963: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4963. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
hoofd en bovenste helft van de tors. De rechterkant van het kapsel ontbreekt. Hoogte: 8,7 cm. Bewaarplaats: München
SA. Inventarisnummer: 1517. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd 
en schouders. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 77 Salzburg nr. 15 Taf. 84, 2; Lange 1990, 85 Nr. 43.
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Serie 609: verticaal afdalende mantelpanden links en rechts vanaf de schouders - haarstuk met
lobben boven het voorhoofd - de oren zijn niet bedekt - gebogen en schuin onder elkaar 
afdalende mantelplooien - tussen de mantelpanden, gebogen kleedplooien onder elkaar - de 
lobben van het haarstuk lopen boven het voorhoofd horizontaal en ononderbroken in elkaar 
over.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4376 uit Chalon-sur-Saône werd gevonden in een graf met een
munt Trajanus (context 382).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Ribbelvormig omrande ogen. Fijne naad.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: (?)/98-117/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4377: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4376. Site: Chalon-sur-Saône. Vindplaats: noordelijke necropool Saint-Marcel. Context nr. 382: Graf met 
twee busten in terracotta. Bewaringstoestand: hoofd en rechterschouder. Hoogte: 8 cm. Breedte: 6,2 cm. 
Bewaarplaats: Chalon-sur-Saône MD. Inventarisnummer: 64.5.1. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met
hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Ribbelvormig omrande ogen. Kleur: wit. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1986, 122-123 nr. 306.

Cat. nr. 4377. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
hoofd en linkerkant van de borst. Kin en onderlip zijn hersteld. Hoogte: 10,8 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. 
Inventarisnummer: 9450. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en 
schouders. Ribbelvormig omrande ogen. Fijne naad. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 84-85 nr. 42;
von Gonzenbach 1986, 75-79 Salzburg Nr. 15 Taf. 84,2.

Serie 610: verticaal afdalende mantelpanden links en rechts vanaf de schouders - haarstuk met
lobben boven het voorhoofd - de oren zijn niet bedekt - een schuine plooi over de borst - twee 
schuin oplopende lobben in een scherpe hoek - apart gemonteerd op een clipeus - apart 
gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en clipeus.
Interne mechanische verbanden:  de buste gemonteerd op de clipeus cat. nr. 4378 (610) is het 
grootste exemplaar van stam 98.
Externe mechanische verbanden:  stam 98.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4378 (610) uit Bern-Engehalbinsel werd gevonden op het 
grafveld Rossfeld in een graf uit de eerste helft van de tweede eeuw (context 337).
Productietechniek:  buste uit twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met
hoofd en schouders. Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en clipeus.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4378: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4378. Site: Bern-Engehalbinsel. Vindplaats: Grafveld Rossfeld. Context nr. 337: Grab 106. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 17,5 cm. Bewaarplaats: Bern BHM. Inventarisnummer: 26245. 
Productietechniek: buste uit twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart
gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en clipeus. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 26-27 
Bern-Engehalbinsel Nr. 9 Taf. 47,2; Lange 1990 (Salzburg), 87 nr. 46.

driehoekige tors met soepele V-vormige kleedplooien

Serie 611: drie V-vormige kleedplooien op de borst en verticale mantelplooien op de schouders
- buste met S-vormig profiel - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding, de oren blijven
onbedekt - eivormig haarstuk met drie boogvormige geledingen boven het voorhoofdshaar en 
een dot op het achterhoofd - apart gevormd voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 99.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4364 (611) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met 
hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Geen aanduiding van de pupillen.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
4364 (611).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4422: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4422. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder sokkel. Hoogte: 10 cm. Bewaarplaats: Paris ML. Inventarisnummer: CA 6978. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Kleur: wit. 
Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 119 nr. 298.

Cat. nr. 4964. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd en hals. 
Hoogte: 8,4 cm. Breedte: 4,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25484.
Verzameling: A. Rambert, Vichy. Kleur: rozig beige. Hardheid: zeer hard. Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 279 nr. 748.
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Cat. nr. 4364. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Hoogte van de mal 12,5 cm. Hoogte van de afdruk 11,5 cm. Hoogte: 
12,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27979. Verzameling: L. Esmonnot, 
Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en 
schouders. Apart gevormd voetstuk. Geen aanduiding van de pupillen. Kleur: rozig. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 279 nr. 747.

Serie 612: drie V-vormige kleedplooien op de borst en verticale mantelplooien op de schouders
- buste met S-vormig profiel - verhoogd haarstuk zonder middenscheiding, de oren blijven
onbedekt - eivormig haarstuk met drie boogvormige geledingen boven het voorhoofdshaar en 
een dot op het achterhoofd - geïntegreerd conisch voetstuk - schijfvormig medaillon , vervat in
de mal van de voorzijde.
Externe mechanische verbanden:  stam 99.
Productietechniek:  cat. nr. 4365 (612) werd geproduceerd met behulp van twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Geïntegreerd schijfvormig medaillon.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4365: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4365. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 13,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 23251. Verzameling: chevalier de
Saint-Thomas, Roanne; Léman, Paris. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
bolvormig voetstuk. Geïntegreerd schijfvormig medaillon. Kleur: roze. Hardheid: zacht. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 281 nr. 758.

Serie 613: twee V-vormige kleedplooien op de borst en verticale mantelplooien vanaf de
schouders - los kapsel dat de oren bedekt, een dot boven op het hoofd en een brede platte vlecht
op het achterhoofd - apart voetstuk.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd voetstuk. Ogen zonder pupillen. Open rug versterkt met een 
middenrib.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 165/180-220/250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4344: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4344. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: de
aangekleefde sokkel hoort niet bij de buste. Hoogte: 12,9 cm. Breedte: 6,3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye
MAN. Inventarisnummer: 25484. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Ogen
zonder pupillen. Open rug versterkt met een middenrib. Kleur: wit. Hardheid: hard. Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 293 nr. 806.

Serie 614: twee V-vormige en twee gebogen kleedplooien op de borst en verticale 
mantelplooien vanaf de schouders - buste met S-vormig profiel - los kapsel dat de oren bedekt,
een rolvormige dubbele dot boven op het hoofd - apart gevormd halfbolvormig voetstuk en
apart gevormd schijfvormig medaillon.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4349 uit Brighton werd gevonden op het grafveld Preston Road
met crematies uit de late tweede eeuw (context 367).
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. Ogen zonder pupillen. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 175-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4345: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4349. Site: Brighton. Vindplaats: Grafveld Preston Road. Context nr. 367: crematies uit de late tweede eeuw. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte 11,4 (zie R. Wilson in JRS 55, 1965: 4,5 inches). 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. Bibliografie: JRS 55, 1965, 199, 220 Pl. XVI rechts (R.
Wilson): datering in commentaar bij Pl. XVI.

Cat. nr. 4345. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: aangekleefde
sokkel hoort niet bij de buste. Hoogte: 13 cm. Breedte: 6,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 25484. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Ogen zonder 
pupillen. Kleur: roosbeige. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 292 nr. 802.
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Serie 615: kleed met boogvormige plooi onder de hals en twee diepe V-vormige plooien 
eronder - verticale mantelplooien vanaf de schouders - haren in strakke vlecht omhooggebracht
naar een dot boven op het hoofd - apart gevormd trapeziumvormig voetstuk met geprofileerd 
onderrand en apart gevormd schijfvormig medaillon op een rechthoekig overgangszone 
(tabula).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 373 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde onderrand. Apart 
gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk. Fijne naad.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4356: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 373. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs
3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 34 nr. 134.

Cat. nr. 4356. Site: Saint-Prex. Vindplaats: Vondst uit een kiezelgroeve in 1923. Context nr. 780: Grab. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 14,7 cm. Bewaarplaats: Lausanne MCAH. Inventarisnummer: 31673. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd 
vierhoekig voetstuk: kubus met geprofileerde onderrand. Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en 
voetstuk. Fijne naad. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 43 St-Prex Nr. 1 Taf. 97,2 en 47,11; von 
Gonzenbach 1995, 154: datering op basis van het kapsel in midden en de latere tweede eeuw..

Serie 616: kleed met boogvormige plooi onder de hals en twee diepe V-vormige plooien 
eronder - verticale mantelplooien vanaf de schouders - haren in strakke vlecht omhooggebracht
naar een dot boven op het hoofd - geïntegreerd halfbolvormig voetstuk en smal rechthoekig 
overgangsstuk (tabula).
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4357 (616) en 4358 (616) uit Trier Altbachtal zijn afkomstig 
uit de Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de 
derde eeuw (context 877). In deze context werden ook oudere voorwerpen uit een vroegere 
periode samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen. Bolvormig voetstuk. Rechthoekig overgangsstuk tussen
borst en voetstuk. .
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Datering uit context: (?)/150-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4357: Gose 1972.

Cat. nr. 4357. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen. Bolvormig voetstuk. 
Rechthoekig overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Bibliografie: Gose 1972, Abb.387,24.

Cat. nr. 4358. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen. Bolvormig voetstuk. 
Rechthoekig overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Bibliografie: Gose 1972, Abb.387,40.

Serie 617: kleed met drie V-vormige plooien onder de hals en verticale mantelplooien vanaf de
schouders - lange losse haren achter de oren, gebracht en een brede dot in de hals - apart 
gevormd halfbolvormig voetstuk en apart gevormd schijfvormig medaillon.
Interne mechanische verbanden:  Cat. nr. 4362 uit Langres is 8 % kleiner dan cat. nr. 1203 uit
Velzeke.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4361 uit Azé werd gevonden met andere votiefgiften in een
bron (context 319). Het geheel wordt door munten gedateerd in de periode tussen 138/161 en
275. Cat. nr. 1203 uit Velzeke werd gevonden in het bovenste niveau van een afvalkuil, met
voorwerpen van het einde van de tweede eeuw en de derde eeuw (context 995).
Inscriptie:  cat. nr. 4363 (617) werd op de rugzijde gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Inscriptie aan de keerzijde op de schouders.
Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 4363 (617).
Datering uit context: 190-275 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 190-220/275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4361: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4361. Site: Azé. Vindplaats: Bois Richard. Context nr. 319: Source la Beugne. Bewaringstoestand: sokkel
gedeeltelijk gerestaureerd. Hoogte: 12,3 cm. Breedte: 6,9 cm. Bewaarplaats: Azé MG. 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. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: RAE 2, 1951, 
60-61 Pl.VIII,e (L. Armand-Caillat); Rouvier-Jeanlin 1986, 125 nr. 312 .

Cat. nr. 4362. Site: Langres. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 597: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd en hals. 
Hoogte: 2,9 cm. Bewaarplaats: Langres NMAHL. Inventarisnummer: ST 501-79. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Kleur: wit. Bibliografie: Vertet en Zeyer 1983, 57
nr. 24; Lange 1990 (Pistillus),319, Taf. 22,3.
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Cat. nr. 4363. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd en
schouders. Verzameling: E. Tudot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en
keerzijde met hoofd en schouders. Inscriptie: op de keerzijde van de schouders: PISTILLVS. Bibliografie: Tudot 
1860, Pl.10 bovenaan rechts.

Cat. nr. 1203. Site: Velzeke. Vindplaats: Centrale sector: B 1495 en B 1453. Context nr. 995: perceel B 1453: bovenste
niveau van sporen 173/174. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Serie 639: sterk afgeronde tors met één V-vormige plooi onder de hals en onregelmatige
plooien links en rechts daarvan - kapsel met golvende haren rond het gelaat en een brede platte
vlechtendot op het achterhoofd - geïntegreerd ingesnoerd voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 371 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
(?) voetstuk. Breed gladgestreken naad. Op de keerzijde zijn twee ronde gaten uitgesneden 
links en rechts onder de schouderbladen.
Petrografie:  Cat. nr. 371 (639) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 371 (639).
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 371.

Cat. nr. 371. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

driehoekige tors met schuin omgeworpen mantel

Serie 618: een mantel daalt in rechte lijn schuin af van de rechterschouder naar de linkerlende,
en vormt een schuine V-hals in de richting van de linkerschouder - verhoogd haarstuk dat de
oren onbedekt laat en een kleine dot op het achterhoofd  - het voorhoofdshaar is in het midden 
gescheiden - haarstuk met vooraan vier boogvormige geledingen, waarover een schuine 
ribbelvormige staaf loopt - apart gevormd voetstuk.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd voetstuk. Open rug versterkt met een middenrib.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4366 (618) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische 
Alliergroep met laag gehalte aan K2O. De toeschrijving aan Autun is in de grafieken niet
overtuigend (Rey-Delqué 1985, 41: testresultaat LRMF 9372 en herkomstinterpretatie Autun).
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: chemische analyse 4366 (618).
Bibliografie foto: cat. nr. 4366: Rey-Delqué 1985.

Cat. nr. 4366. Site: Toirac. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 786: oppervlaktevondst. Bewaringstoestand: bewaard
zonder de onderste punt van de tors en de sokkel. Hoogte: 10,9 cm. Breedte: 8,4 cm. Bewaarplaats: Toulouse MSR. 
Inventarisnummer: 25959. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd voetstuk. Open rug versterkt met een middenrib. Kleur: witroze. Hardheid: hard. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rey-Delqué 1985, 41.

686



Serie 619: een mantel daalt in een licht golvende, bandvormige plooi af van de linkerschouder
tot onder de rechteroksel en laat de borsten onbedekt - één V-vormige kleedplooi tussen de
borsten - kapsel met festoenachtig golvende lokken rond het gelaat en een brede platte 
vlechtband op het achterhoofd, vertrekkend vanuit de nek - apart gevormd halfbolvormig 
voetstuk en apart gevormd schijfvormig medaillon.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4350 uit Brighton werd gevonden op het grafveld Preston Road
met crematies uit de late tweede eeuw (context 367).
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. Fijne naad. Open rug versterkt met een middenrib.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4924 (619) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische groep
Autun, waarvan ook Pistillus deel uitmaakt (Rabeisen en Vertet 1986, 208-209: testresultaat 
LRMF 11396 en herkomstinterpretatie Autun). Deze groep vormt een coherent geheel op alle 
grafieken. Alleen de waarde voor Zr is hoger bij cat. nr. 4924..
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4352
(619); Autun: chemische analyse 4924 (619).
Datering uit context: 175-200 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 175-180/200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4351: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4924. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: En surelot nord (107). Context nr. 262: Tranchée au sud de la
conduite d’eau (1912). Bewaringstoestand: hoofd en schouders. Hoogte: 6,7 cm. Breedte: 6 cm. Bewaarplaats: 
Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 80. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en
keerzijde met hoofd en schouders. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: Vertet et al. 1980 (ateliers), 217 pl.
XII,A; Rabeisen en Vertet 1986, 151-152 nr. 202, 208-209.

Cat. nr. 4925. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 5,7
cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 252. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en 
tors en keerzijde met hoofd en schouders. Fijne naad. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 67 Pl.13,i.

Cat. nr. 4350. Site: Brighton. Vindplaats: Grafveld Preston Road. Context nr. 367: crematies uit de late tweede eeuw. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte 11,4 (zie R. Wilson in JRS 55, 1965: 4,5 inches). 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. Open rug versterkt met een middenrib. Bibliografie: JRS
55, 1965, 199, 220 Pl. XVI links (R. Wilson): datering in commentaar bij Pl. XVI.

Cat. nr. 4352. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 6,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28058.
Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met
hoofd en schouders. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Oppervlak: wit blinkend. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972,
294 nr. 811.

Cat. nr. 4353. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 6,9
cm. Breedte: 3,6 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.2.74. Verzameling: Bertrand. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Kleur: helder 
oker. Bibliografie: Vertet 1980, 204-205, 216 pl. XI, 220 (met foute maat), 222 pl. XVI.

Cat. nr. 4351. Site: Welwyn. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 839: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 12,7 cm. Bewaarplaats: Hatfield WHMS. 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. Open rug versterkt met een middenrib. Bibliografie: Van Boekel 1987, 447 Fig. 96.

driehoekige tors met doorhangende gebogen plooien

Serie 620: kleed met 7 soepel doorhangende plooien op de borst - kapsel met in het midden 
gescheiden voorhoofdshaar en een tweeledige vlechtenrol rond het hoofd - geïntegreerd 
ingesnoerd conisch voetstuk.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met geprofileerde bovenrand. Breed
gladgestreken naad. Op de keerzijde zijn twee langwerpige gaten uitgesneden links en rechts 
onder de schouderbladen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4417.

Cat. nr. 4417. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 16,4 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: XLV. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met geprofileerde 
bovenrand. Breed gladgestreken naad. Op de keerzijde zijn twee langwerpige gaten uitgesneden links en rechts onder
de schouderbladen. Kleur: witbeige. Bibliografie: De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 407 Abb. 4,3: keerzijde met
uitsnijdingen; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 81 fig. 16 rechts boven; Lange 1994, 283 Serie 228 Nr. 1.

trapeziumvormige tors
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Serie 621: V-vormige kleedplooien - de mantelplooien die schuin afdalen van de 
linkerschouder, lopen over de mantelplooien afdalend van de rechtershouder - kapsel met in het
midden gescheiden voorhoofdshaar en een enkelvoudige vlechtenrol rond het hoofd - 
geïntegreerd ingesnoerd conisch voetstuk met rechthoekig overgangsstuk (tabula).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4413 (621) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 546).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk en rechthoekig overgangsstuk tussen 
borst en voetstuk. Breed gladgestreken en bijgesneden naad.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4413 (621).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 365.

Cat. nr. 4415. Site: Bonn-Kessenich. Vindplaats: vicus of grafveld. Context nr. 353: Onbekend. Bewaringstoestand: 
fragmentair bewaard en terug samengesteld. Delen van de tors ontbreken. De linkerschouder werd bij de restauratie
niet in de juiste oriëntatie geplaatst. Hoogte: 19,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: A 1102. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk en 
rechthoekig overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Bibliografie: Lange 1994, 283-284 Serie 230 Nr. 4.

Cat. nr. 4413. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 546: Hahnentor. 
Bewaringstoestand: hoofd. Schouders en sokkel werden toegevoegd bij onhandige restauratie. Totale hoogte 12,5.
Hoogte van het bewaarde hoofd: 7,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 3627. Vondstspecificatie: 
1885. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Kleur: witbeige. 
Bibliografie: De Beenhouwer 1991 (statuettes), 76-79 fig. 14 series 29; Lange 1994, 283-284 Serie 230 Nr. 1.

Cat. nr. 4414. Site: Sarrebourg. Vindplaats: Fanum (?) Marxberg. Context nr. 769: Vondst met meerdere statuetten. 
Bewaringstoestand: onderste helft. Hoogte: 10,4 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: 3156 . 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd
cilindrisch voetstuk en rechthoekig overgangsstuk tussen borst en voetstuk. Kleur: wit. Witte engobe (?). Hardheid: 
zeer hard. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 90-91 nr. 25 fig. 25 a-b (het getoonde hoofd hoort vermoedelijk
niet bij deze buste).

Cat. nr. 365. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

buste van een vrouw met sikkelvormige diadeem

driehoekige tors met soepele V-vormige kleed plooien

Serie 622: kleed met V-vormige plooien onder de hals en gebogen plooien eronder - mantel 
met verticale plooien vanaf de schouders - kapsel met boven het voorhoofd gescheiden haarrol 
rond het hoofd en een  dot in de hals - sikkelvormige diadeem - buste met natuurlijke 
plooienval - haarrol egaal bedekt met smalle door elkaar lopende lokken en grote dot - 
sikkelvormige diadeem in twee horizontale geledingen - apart voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4424 (622) uit Mainz werd door de vindplaats gedateerd in een
periode tussen het einde van de eerste eeuw en de derde eeuw (context 625).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd voetstuk. Pupillen boogvormig tegen het bovenste ooglid. Open rug
versterkt met een middenrib.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 40/80-300/350 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4424: Stümpel 1965-1966.

Cat. nr. 4424. Site: Mainz. Vindplaats: Ecke Gymnasiumstrasse - Kleine Emmeranstrasse: Baugrube Parkhaus. 
Context nr. 625: Waterput (?). Bewaringstoestand: bewaard zonder de sokkel. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Open rug versterkt met een
middenrib. Bibliografie: Stümpel 1965-1966, 171-172 Taf. 28 boven.

Cat. nr. 4423. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder sokkel. De sokkel aangebracht bij restauratie hoort niet bij deze buste. Hoogte: 12,9 cm. Breedte: 6 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25484. Verzameling: A. Rambert, Vichy. 
Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd voetstuk. Pupillen boogvormig tegen het bovenste ooglid. Oppervlak: blinkend. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 287 nr. 785.
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Serie 623: kleed met V-vormige plooien onder de hals en gebogen plooien eronder - mantel 
met verticale, plooien vanaf de schouders - kapsel met boven het voorhoofd gescheiden haarrol
rond het hoofd en dot in de hals - sikkelvormige diadeem - buste met bandvormige plooien - 
haarrol met regelmatig opzij gekamde haren en kleine dot - apart gevormd halfbolvormig
voetstuk met horizontaal rondom gegroefde onderrand en apart gevormd schijfvormig 
medaillon.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk met horizontale groef aan de onderzijde. Apart
gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk. Open rug versterkt met een
middenrib.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4346: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4346. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 11,3 cm. Breedte: 5,4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25484. 
Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd
en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk met horizontale groef aan de
onderzijde. Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen borst en voetstuk. Open rug versterkt met een middenrib. 
Kleur: gebroken wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 290 nr. 794.

Cat. 
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. Kleur: dof geel oranje (Munsell 10 YR 7/4). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad.

Serie 624: kleed met een diepe V-vormige plooi tussen de borsten - mantel met verticale, 
plooien vanaf de schouders - kapsel met twee lobben, boven het voorhoofd gescheiden - de
oren zijn niet bedekt - apart gevormd voetstuk en apart gevormd schijfvormig medaillon.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3485 (624) uit Brive-la-Gaillarde werd gevonden in de rue
Charles Teyssier en behoort tot een productie die ouder is dan die van het lokale atelier in de 
rue Marie-Rose Guillot en dus ouder dan het midden van de tweede eeuw (context 369).
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.
Datering uit context: 75/80-100/110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4348: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 3485. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: rue Charles Teyssier (1980/1981). Context nr. 369: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde van het hoofd met beschadiging links aan het kapsel. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: 
Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 81 67 1027. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en 
tors en keerzijde met hoofd en schouders. Kleur: wit. Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Moser-Gautrand en 
Moser 1981, 31 Pl.IVe.

Cat. nr. 4348. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder 
basis. Hoogte: 10,7 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.2.85. 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. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 287 nr. 784 (foto van een
moulage, bewaard in Saint-Germain-en-Laye MAN).

buste van een vrouw met halssieraad

driehoekige tors zonder lichaamsvormen en zonder plooien of met strakke plooien
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Serie 625: parelsnoer - verticaal afdalende mantelpanden links en rechts vanaf de schouders, 
schuin onder elkaar afdalende mantelplooien - tussen de mantelpanden, gebogen kleedplooien 
onder elkaar - hoog haarstuk in twee boogvormige geledingen, gescheiden door een ribbel - de
oren zijn niet bedekt.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4406 (625) uit Mainz werd door de vindplaats gedateerd in een
periode tussen het einde van de eerste eeuw en de derde eeuw (context 625). Cat. nr. 4371 uit 
Chalon-sur-Saône werd gevonden in een graf met een munt Trajanus (context 382).
Inscriptie:  maldeel nr. 4372 (625) werd gesigneerd door Piso.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met 
hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormd schijfvormig medaillon tussen
borst en voetstuk. Fijne naad.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel 4372 
(625); Bourbon-Lancy Le Breuil: maldeel 4373 (625) .
Datering uit context: 80/98-117/? n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 80-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4371: compilatie van cat. nr. 4371 en cat. nr. 4406 op basis van 
Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4373. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: fragment van het maldeel van de voorzijde met de linkerkant van het kapsel. Inventarisnummer: 
86.966. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders.
Apart gevormd voetstuk. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 80 Fig. 24,2 (twee fragmenten van statuetten van 
dezelfde serie, afkomstig van dezelfde vindplaats: Fig. 24,3-4).

Cat. nr. 4371. Site: Chalon-sur-Saône. Vindplaats: noordelijke necropool Saint-Marcel. Context nr. 382: Graf met 
twee busten in terracotta. Bewaringstoestand: tors en onderzijde van het hoofd zijn fragmentair bewaard. Hoogte: 11,6
cm. Breedte: 7,7 cm. Bewaarplaats: Chalon-sur-Saône MD. Inventarisnummer: 64.5.2. 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. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 122
nr. 305.

Cat. nr. 4406. Site: Mainz. Vindplaats: Ecke Gymnasiumstrasse - Kleine Emmeranstrasse: Baugrube Parkhaus. 
Context nr. 625: Waterput (?). Bewaringstoestand: hoofd en rechterschouder. Hoogte berekend uit de schaal van de 
foto in Stümpel 1965-1966: 10 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd
en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Fijne naad. Bibliografie: Stümpel 1965-1966, 171-172 Taf. 29 midden;
Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 56, Fig. 24,8: ongegrond gedateerd op het einde van de eerste eeuw.

Cat. nr. 4372. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: fragment van het maldeel van de voorzijde met de rechterhelft van de borst en de hals. Hoogte 
van de mal 10 cm. Hoogte van de afdruk 8,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
28057. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors
en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de keerzijde: PIS[O]. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 299 nr. 832; Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 80 Fig. 24 nr.
5.

Cat. nr. 4426. Site: Treigny. Vindplaats: Source. Context nr. 793: “contexte de la fin du 1er siècle”. 
Bewaringstoestand: de sokkel en een deel van de rechterschouder ontbreken. Breedte van het hoofd 6 cm. Hoogte: 9,5
cm. Verzameling: J. Bénard, Auxerre. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met
hoofd en schouders. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 121 nr. 303: toegeschreven aan een context van het einde van
de eerste eeuw, maar zonder argumentatie. Het zou uit mal cat. nr. 4372 stammen (PISO)..

Serie 626: geen plooien - hoog éénledig haarstuk met middenscheiding en dot op het 
achterhoofd - gekarteld halssnoer - buste met vooraan een band met parels aan de zijkanten en
een puntvormige band boven het voetstuk - geïntegreerd halfbolvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 100.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Grote gegraveerde ogen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 81-103/111 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4382: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4382. Site: Wels. Vindplaats: Gräberfeld West (Bernardin). Context nr. 837: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 12,5 cm. Bewaarplaats: Wels SM. Inventarisnummer: 132. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Grote gegraveerde ogen. Kleur: wit. Bibliografie: Lange
1990 (Salzburg), 154-155 Nr. 156.
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Serie 627: geen plooien - hoog éénledig haarstuk met middenscheiding en dot op het 
achterhoofd - effen halssnoer - buste met vooraan een gegraveerde lijn, links en rechts aan de 
zijkanten - grote amandelvormige ogen, horizontaal geplaatst - geïntegreerd halfbolvormig 
voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 370 (627) is 5 % kleiner dan cat. nr. 4383 (627).
Externe mechanische verbanden:  stam 100.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4383 (627) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim, in een graf uit de periode Heddernheim I, gedateerd tussen 81
en 103/111 n.C. (context 436).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Steunrib op de rug geïntegreerd in het maldeel van de keerzijde. Grote gegraveerde ogen. Breed
gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 81-103/111 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 370.

Cat. nr. 4383. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 436: Grab 128:
periode Heddernheim I. Bewaringstoestand: het achterhoofd ontbreekt. Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: Frankfurt 

MVF. Inventarisnummer:  628 g. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd 
bolvormig voetstuk. Steunrib op de rug geïntegreerd in het maldeel van de keerzijde. Kleur: wit. Oppervlak: glad,
poederig. Bibliografie: Rüger 1980, 77 nr. 159: Periode Heddernheim I.

Cat. nr. 370. Site: Henegouwen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 81: Onbekend. 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. 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.

Cat. nr. 4384. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Gips

ingegoten in de sokkel. Hoogte: 11,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  18430. 
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. Kleur: wit. Oppervlak: 
glad, poederig. Bibliografie: Rüger 1980, 77 nr. 160.

Serie 628: geen plooien - hoog éénledig haarstuk met middenscheiding en dot op het 
achterhoofd - gekarteld halssnoer - buste zonder detail - geïntegreerd halfbolvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 100.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4385 (628) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. 
Gegraveerde ogen. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
81-103/111 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4385: Gose 1972.

Cat. nr. 4385. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Gegraveerde ogen. Bibliografie: Gose 1972, Abb.387, 34 (andere exemplaren van 
dezelfde serie en dezelfde context Abb.387 nrs. 19-20).

Serie 629: geen plooien - hoog éénledig haarstuk met middenscheiding en dot op het 
achterhoofd - gekarteld halssnoer - buste met twee gegraveerde lijnen, links en rechts op de
zijkant - geïntegreerd plat, halfbolvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 100.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4386 (629) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden echter ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd laag bolvormig
voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
81-103/111 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4386: Gose 1972.

Cat. nr. 4386. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd laag bolvormig voetstuk. Bibliografie: Gose 1972, Abb.387, 39 (andere exemplaren van dezelfde serie 
en dezelfde context Abb.387 nrs. 11 en 17).
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Serie 630: geen plooien - hoog éénledig haarstuk met middenscheiding en dot op het 
achterhoofd - effen halssnoer - buste zonder detail - geïntegreerd halfbolvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 100.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4388 (630) uit Nijmegen werd gevonden in een kuil met 
afbraakresten van het einde van de tweede of begin derde eeuw en keramiek uit de Flavische 
periode (context 683). Cat. nr. 4387 (630) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode samengebracht.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Steunrib op de rug geïntegreerd in het maldeel van
de keerzijde. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 369 (630) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 369 (630).
Datering uit context: 69/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
81-103/111 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 369.

Cat. nr. 369. Site: Gent. Vindplaats: Gent Sint-Baafsabdij. Context nr. 64: Onbekend. 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. 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.

Cat. nr. 4388. Site: Nijmegen. Vindplaats: Waalkade, Romeins gebouw (ROB 1986). Context nr. 683: Sleuf 1048,
niveau C, vak B3 spoor 272. Bewaringstoestand: bewaard zonder sokkel. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Amersfoort
ROB . Inventarisnummer: 40 C 105 Z. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op 
het oppervlak. Steunrib op de rug geïntegreerd in het maldeel van de keerzijde. Gegraveerde ogen. Vage afdruk. Breed
gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 680 nr. 201.

Cat. nr. 4387. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Gegraveerde ogen. Bibliografie: Gose 1972, Abb.387, 10 (andere exemplaren uit
dezelfde context en vermoedelijk van dezelfde serie Abb.387 nrs. 13 en 21 en negen andere gelijkende exemplaren).

Serie 631: verticale mantelplooien - glad halssnoer - kapsel met vooraan een hoog haarstuk met
radiale geleding dat overloopt in een vlechtenrol rond het hoofd - geïntegreerd ingesnoerd 
cilindrisch voetstuk - twee boogvormige groeven op de overgang tussen het voetstuk en de 
borst.
Externe mechanische verbanden:  stam 101.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Gegraveerde ogen. Breed
gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 117-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 367: foto’s links: Van De Weerd 1932; Paquay 1934.

Cat. 
Hoogte: 8,1 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: 3159. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Hardheid: zeer
hard. Oppervlak: mat. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993; 79-80 Nr. 12 fig. 12,a-b.

Cat. nr. 367. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.
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Serie 632: glad halssnoer - geen plooien - kapsel met vooraan een hoog haarstuk dat overloopt 
in een vlechtenrol rond het hoofd - geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 101.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4416 (632) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. Steunrib op de rug geïntegreerd in het maldeel van de keerzijde. Gegraveerde ogen. 
Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand.
Petrografie:  Cat. nr. 366 (632) behoort petrografisch tot pasta 21, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4416 (632); Köln:
petrografische analyse 366 (632).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 117-200/210
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 366: foto links: Van De Weerd 1932.

Cat. nr. 4416. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 7,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 2917. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Bibliografie: De Beenhouwer 
1991 (statuettes), 76-79 fig. 14 series 30; Lange 1994, 283 Serie 229 Nr. 1.

Cat. nr. 366. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Serie 633: tors met ornamenteel decor van boogvormige lijnen, binnen een driehoekig omlijnd
veld - kapsel met in het midden gescheiden voorhoofdshaar en een verhoogd haarstuk erboven -
effen halssnoer - onderaan puntvormige tors - conisch voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 102.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4409 (633) is afkomstig van de depotvondst van Bingen
(context 342). Deze context kwam tot stand tussen 140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk 
voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bolvormig voetstuk. Gegraveerde 
ogen.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Datering uit context: 100/140-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4409: Behrens 1915.

Cat. nr. 4409. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
de linkerhelft van het gezicht is beschadigd. Hoogte: 14,2 cm. Verzameling: Hassemer. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Bolvormig voetstuk. Gegraveerde ogen. Bibliografie: Behrens 1915, 99 Taf. VIA,4.

Serie 634: tors met ornamenteel decor van boogvormige lijnen, binnen een driehoekig omlijnd
veld - kapsel met in het midden gescheiden voorhoofdshaar en een verhoogd haarstuk erboven -
effen halssnoer - tors onderaan afgestompt - groef links en rechts langs de zijkant van de tors -
vlechtenkrans rond het hoofd - geïntegreerd ingesnoerd conisch voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 102.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4407 (634) en 4408 (634) uit Trier Altbachtal zijn afkomstig 
uit de Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de 
derde eeuw (context 877). In deze context werden ook oudere voorwerpen uit een vroegere 
periode samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. Gegraveerde ogen.
Petrografie:  Cat. nr. 496 (634) behoort petrografisch tot pasta 38, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 496 (634).
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/140-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4407.

Cat. nr. 496. Site: Flamierge Frenet. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 58: Onbekend. 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. 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 
.
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Cat. nr. 5044. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 799: Horst-Wessel-Ufer (1933). 
Bewaringstoestand: hoofd en hals, beschadigd aan de rechterzijde van de diadeem. Breedte: 3,9 cm. Bewaarplaats: 
Trier RL. Inventarisnummer: ST 14 659. Vondstspecificatie: 1933 Nr. 209. Bibliografie: TZ 9,1934, 165 nr. ST 14659
(Loeschcke).

Cat. nr. 4407. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 15,2 cm. Breedte: 7,6 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 
7508 T2. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. 
Gegraveerde ogen. Kleur: bleek oranje (Munsell 5 YR 8/3) tot licht geeloranje (Munsell 7,5 YR 8/3). Hardheid: matig
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Gose 1972, Abb. 387,41.

Cat. nr. 4408. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Bibliografie: Gose 1972, Abb.387,23.

Serie 635: effen tors (?) - kapsel met in het midden gescheiden voorhoofdshaar, een verhoogd 
haarstuk erboven en een vlechtenrol rond het achterhoofd - groef links en rechts langs de 
zijkant van de tors - geïntegreerd ingesnoerd conisch voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4418 uit Heddernheim werd gevonden in een waterput met een
vulling uit de periode Heddernheim IIB, gedateerd tussen 150 en 190 n.C. (context 470).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. Steunrib op de rug geïntegreerd in het maldeel van de keerzijde. Gegraveerde ogen. 
Breed gladgestreken naad. Twee ronde gaten uitgesneden in de rug, onder de schouders.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150-190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4418: Rüger 1980.

Cat. nr. 4418. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Fluren Am Holzweg 2/3. Context nr. 470: Zisterne: periode 
Heddernheim IIB. Bewaringstoestand: hoofd en linkerzijde van de borst tot halfweg de basis. Hoogte: 15,6 cm.
Verzameling: H. Janse. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk. Steunrib op de rug geïntegreerd in het maldeel van de keerzijde. Gegraveerde ogen. Breed gladgestreken 
naad. Twee ronde gaten uitgesneden in de rug, onder de schouders. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 77 nr. 162:
datering Heddernheim IIB.

Serie 636: tors met ornamenteel decor van boogvormige lijnen - kapsel met trechtervormig
uitwaaierende vlechtenkrans rond het hoofd - effen halsband met erboven een lunula - 
geïntegreerde ingesnoerde cilindrische basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 101.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4410 (636) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Steunrib op de rug geïntegreerd in het
maldeel van de keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Breed gladgestreken naad. Basis met 
gegladde onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4410 (636).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 120-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4411.

Cat. nr. 4410. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: hoofd. Hoogte: 5,8 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 3000. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Ribbelvormig omrande
ogen. Breed gladgestreken naad. Kleur: witbeige. Bibliografie: De Beenhouwer 1991 (statuettes), 76-79 fig. 14 series
32; Lange 1994, 282 Serie 224 Nr. 1.

Cat. nr. 4411. Site: Münstermaifeld. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 660: Onbekend. Bewaringstoestand: basis
gerestaureerd. Hoogte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 35,336. Verzameling: C.A. Niessen, 
Köln. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd 
ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Steunrib op de rug geïntegreerd in het maldeel van de keerzijde. Ribbelvormig
omrande ogen. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: Loeschcke 1911,
154 Nr. 3196 Taf. 108; Lange 1994, 282 Serie 224 Nr. 4.
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Serie 637: tors met ornamenteel decor van boogvormige lijnen - kapsel met trechtervormig
uitwaaierende vlechtenkrans rond het hoofd - twee gekartelde halssnoeren met een lunula
ertussen - geïntegreerde conische basis met rechthoekig medaillon (tabula ?) tussen basis en 
tors.
Externe mechanische verbanden:  stam 101.
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.
Petrografie:  Cat. nr. 368 (637) behoort petrografisch tot pasta 23, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 368 (637).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 120-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 368.

Cat. nr. 4412. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd en hals. 
Hoogte: 7,4 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 227. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Grote ribbelvormig omrande ogen. Kleur: witbeige. Bibliografie: Lange 1994, 282-283 Serie 225 Nr. 1 
Abb.84.

Cat. nr. 368. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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.

Serie 638: tors met links en rechts twee verticale ribbels vanaf de schouders - kapsel met korte
ronde lokken boven het voorhoofd en achteraan lange losse lokken verdeeld over de schouders
- effen halssnoer met lunula - apart gevormd conisch voetstuk en apart gevormd schijfvormig 
medaillon.
Inscriptie:  cat. nr. 4360 (638) werd gesigneerd door Victor uit Keulen.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde met hoofd en tors en keerzijde met hoofd en
schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk met horizontale groef aan de onderrand. Apart 
gevormd schijfvormig medaillon met stempel, tussen borst en voetstuk. Gegraveerde ogen met
pupillen tegen het bovenste ooglid. Open rug versterkt met een middenrib.
Productieregio:  Oost-Gallië (afwijkend procédé). Atelier:  Victor uit Keulen: epigrafie 
(coroplast) 4360 (638).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 180-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met 
iconografie: 180-220/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4360: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4360. Site: Bonn. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 351: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
12,8 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 15751. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde met
hoofd en tors en keerzijde met hoofd en schouders. Apart gevormd bolvormig voetstuk met horizontale groef aan de
onderrand. Apart gevormd schijfvormig medaillon met stempel, tussen borst en voetstuk. Gegraveerde ogen met 
pupillen tegen het bovenste ooglid. Open rug versterkt met een middenrib. Inscriptie: op het apart gevormd 
schijfvormig medaillon in reliëf: VICTOR. Bibliografie: Van Boekel 1987, 215 Fig. 9.

buste van een vrouw met oorbellen

driehoekige tors zonder lichaamsvormen en zonder plooien of met strakke plooien
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Serie 640: buste met drie verticale plooien vanaf de linkerschouder - kapsel met hoog 
boogvormig haarstuk met drie geledingen, en een spiraalvormige dot op het achterhoofd,
vertrekkend vanaf het linkeroor - apart conisch voetstuk en apart schijfvormig medaillon.
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. Open rug versterkt met een middenrib.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4427: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4427. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 13,2 cm. Breedte: 6,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25484. 
Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. 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. Open rug versterkt met een middenrib. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 284-285 nr. 772.

buste van een vrouw met halssierraad en oorbellen

driehoekige tors zonder lichaamsvormen en zonder plooien of met strakke plooien

Serie 641: getorste torques - tors met verticale parelrij links en rechts afdalend van de 
schouders - tweeledig boogvormig haarstuk - haarstuk met twee boogvormige rijen ronde
lokken boven elkaar - onversierd achterhoofd.
Interne mechanische verbanden:  fotografische vergelijking van de afmetingen van cat. nrs.
4380 en 4381 is niet mogelijk omdat de hoek van de opnames verschilt. De parelrijen op de tors
zijn bij beide exemplaren vervaagd, maar het meest bij cat. nr. 4381.
Externe mechanische verbanden:  stam 103.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4381 (641) uit het heiligdom van St.-Cierges werd gevonden in
een votiefkuil die door munten en terra sigillata in de tweede helft van de tweede eeuw n.C.
gedateerd werd (context 779). Cat. nr. 4380 (641) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld 
am Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
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.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4380: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4380. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 17,3 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9439. 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. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 82-83 nr.
40.

Cat. nr. 4381. Site: Saint-Cierges. Vindplaats: heiligdom. Context nr. 779: kuil op 15 m van de tempel. 
Bewaringstoestand: borst en voetstuk zijn fragmentair bewaard. Hoogte: 13,7 cm. Bewaarplaats: Yverdon. 
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. Kleur: wit. Bibliografie: von 
Gonzenbach 1986, 42 St.-Cierges Nr. 1 Taf. 57,1 en 97,4.

Serie 642: getorste torques - tors met verticale parelrij links en rechts afdalend van de 
schouders - tweeledig boogvormig haarstuk - haarstuk met twee boogvormige rijen lokken
boven elkaar, bedekt met schuine groeven - onversierd achterhoofd.
Externe mechanische verbanden:  stam 103.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4379 (642) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
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.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4379: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4379. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 17,6 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9438. 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. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 83 nr. 39.

trapeziumvormige tors
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Serie 643: één halssnoer met lunula - tors met diagonale band - tweeledig boogvormig
verhoogd haarstuk, met centraal een ronde sierschijf - ribbelvormige omranding van de ogen en
een diagonale band op de borst - de lunula heeft een bolvormige verbinding tussen de uiteinden,
en hangt op aan twee staafjes - geïntegreerd balkvormig voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4392 en 361 hebben dezelfde afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 104.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 361 (643) en 797 (643) uit Harelbeke werden gevonden in een
verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Ribbelvormig omrande ogen. Gespleten 
bovenlip. Breed gladgestreken naad. Opengesneden zijkanten.
Petrografie:  Cat. nr. 361 (643) behoort petrografisch tot pasta 22, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 361 (643).
Datering uit context: 70-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4392: Lange 1994.

Cat. nr. 361. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: onbekend. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: twee
maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Ribbelvormig omrande ogen. Gespleten 
bovenlip. Bibliografie: Ooghe et al. 1979, fig. 29.

Cat. nr. 4392. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. De
sokkel is bij restauratie met gips gevuld. Hoogte: 16,2 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 28. 
Vondstspecificatie: Herkomst Köln is niet uitgesloten volgens Lange 1994. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Ribbelvormig omrande ogen. Gespleten bovenlip. 
Kleur: witgeel. Bibliografie: Lange 1994, 280-282 Series 221/222 Nr. 5, Abb.83.

Serie 644: één halssnoer met lunula - tors met diagonale band - tweeledig boogvormig
verhoogd haarstuk, met centraal een ronde sierschijf - geen ribbelvormige omranding - lunula
met open uiteinden, en zonder verbindingsstaafjes met het halssnoer - op het achterhoofd een
scherpe scheiding tussen het haarstuk en het achterhoofd - geïntegreerd balkvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 104.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4394 (644) werd gevonden op het grafveld Hees te Nijmegen 
dat gedateerd wordt tussen 70 en 260/280 n.C. (context 677).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. Opengesneden 
zijkanten.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 70-260/280 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140-160 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4394: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4394. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 677: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 17,1 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: XIXb.12. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleine kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed 
gladgestreken naad. Opengesneden zijkanten. Kleur: wit. Oppervlak gebroken wit. Meerkleurige beschildering. 
Geelbruine verfsporen op het haar, het gelaat, de oorringen en de borst. Donkergrijze sporen op het achterhoofd (zie 
Van Boekel 1987). Bibliografie: Van Boekel 1987, 672-674 nr. 196; Lange 1994, 280-282 Series 221/222 Nr. 14.
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Serie 645: twee halssnoeren, het onderste met lunula - tors met diagonale band - tweeledig 
boogvormig verhoogd haarstuk, met centraal een ronde sierschijf - geen ribbelvormige 
omranding - lunula met open uiteinden, en zonder verbindingsstaafjes met het halssnoer - het 
bovenste halssnoer is gekarteld - op het achterhoofd een zachte overgang tussen het haarstuk en
het achterhoofd - geïntegreerd balkvormig voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 363 heeft vrijwel dezelfde afmetingen als cat. nr. 362
maar de afdruk is veel vager. Cat. nr. 363 heeft bredere schouders en de buitenste ring van het 
kapsel is breder aan de linkerkant. Cat. nr. 779 is 5 % kleiner dan cat. nrs. 362 en 363. De 
groeven van de ogen en de omlijning van de halsbanden en de borstband zijn opnieuw verdiept.
De borstband is daardoor smaller geworden (ca 6 mm) en buigt lichtjes door. De verwantschap
van de drie exemplaren wordt verder aangetoond door het rechteroog dat ribbelvormig omrand
is, terwijl het linkeroog slechts vaag omlijnd is. De voorzijde van cat. nr. 4397 is 10 % kleiner 
dan die van nr. 362.
Externe mechanische verbanden:  stam 104.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4433 (645) uit Horperath wordt gedateerd naar de
gebruiksperiode van het heiligdom tussen het midden van de tweede eeuw tot het begin van de
vierde eeuw, met de nadruk op het einde van de tweede eeuw tot het midden van de derde eeuw
(context 529). Cat. nr. 4945 (645) uit Bingen werd gevonden in een graf, bijgezet rond het 
midden van de tweede eeuw,  dat voorwerpen bevatte vanaf het laatste kwart van de eerste 
eeuw (context 934). Cat. nr. 779 (645) uit Messancy werd gevonden in een graf, bijgezet in de
loop van de tweede helft van de tweede eeuw (context 779).
De aanwezigheid van de buste in één context van voor 160 n.C. en twee contexten uit de 
tweede helft van de tweede eeuw, doet vermoeden dat de serie thuis hoort rond het midden van
de tweede eeuw en later.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Ribbelvormig omrande ogen. Gespleten 
bovenlip. Breed gladgestreken naad. Opengesneden zijkanten.
Petrografie:  Cat. nr. 779 (645) behoort petrografisch tot pasta 35, toegewezen aan het gebied 
van de Treveri. Cat. nr. 4397 (645) behoort petrografisch tot pasta 26, toegewezen aan Keulen 
of Frankfurt/Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Treveri: petrografische analyse 779 (645); Köln,
Frankfurt of Trier: petrografische analyse 4397 (645).
Datering uit context: 140/150-160/200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 779.

Cat. 
Kleur: wit. Beschildering: donker ruitenpatroon op de voorzijde en de zijkanten van de basis. Bibliografie: Behrens
1954, 32-33 Grab 42 Abb. 44; Lange 1994, 281 serie 221-222 Nr. 8a.

Cat. nr. 4397. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Burgfeld 7. Context nr. 455: Ausgrabungen auf dem 
Christlichen Friedhof, Grube (1891/1892). Bewaringstoestand: hoofd en hals. Hoogte: 10,1 cm. Bewaarplaats: 
Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 15316. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Gegraveerde ogen en mond. Gespleten bovenlip. Kleur: licht grijs (Munsell 2,5 Y
8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad. Bibliografie: Rüger 1980, 76 Nr. 154; Lange 1994, 280-282 
Series 221/222 Nr. 8.

Cat. nr. 4433. Site: Horperath. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 529: In der Nähe der nördlichen Cella. 
Bewaringstoestand: hoofd en linkerschouder. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 35,250. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Gespleten bovenlip. 
Bibliografie: BJ 143-144, 1938-1939, 398-400, Taf. 73,2 (Haberey).

Cat. nr. 779. Site: Messancy. Vindplaats: Grafveld Auf Wollenberg 1986/1987 (sectie C 2077a, 2081, 2083 en 2084). 
Context nr. 134: Graf: Tranchée 1, ensemble I (1986). 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. 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.
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Cat. nr. 362. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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. Site: Tongeren. Vindplaats: Hasseltsestraat. Context nr. 188: Depot. 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. 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 646: één halssnoer - tors met diagonale band - éénledig boogvormig verhoogd haarstuk 
met middenscheiding - haarstuk volledig bedekt met gaatjes - geïntegreerd balkvormig
voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 104.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4399 (646) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode samengebracht.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Ribbelvormig omrande ogen met centrale 
pupil. Breed gladgestreken naad. Tors met opengesneden zijkanten.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140-160 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4399: Gose 1972.

Cat. nr. 4428. Site: Nijmegen. Vindplaats: Ulpia Noviomagus, Waterkwartier (1920). Context nr. 684: . 
Bewaringstoestand: hoofd, hals en een deel van de schouders. Niet toegankelijk. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Ribbelvormig
omrande ogen met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. Tors met opengesneden zijkanten. Bibliografie: Van 
Boekel 1987, 676-677 nr. 198.

Cat. nr. 4399. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Vage afdruk. Kleur: wit. Bibliografie: Gose
1972, Abb.387,33; Lange 1994, 279-280 Serie 218 Nr. 2.

Serie 647: één halssnoer - tors met vier gebogen plooien onder elkaar - éénledig boogvormig
verhoogd haarstuk met middenscheiding, volledig bedekt met gaatjes - halssnoer met visgraat
versiering en vierkant sierstuk in het midden - ribbelvormige omranding van de ogen en 
aanduiding van de pupil - geïntegreerd balkvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 104.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. De hoeken van de basis werden 
bijgesneden aan de buitenkant.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4400: von Gonzenbach 1995.

Cat. nr. 4400. Site: Trier CAT. Vindplaats: Gräberfeld. Context nr. 803: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 18,8 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 6402. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. De hoeken van de
basis werden bijgesneden aan de buitenkant. Bibliografie: von Gonzenbach 1995, Taf. 176,1; Kyll 1966, Taf. 7 onder
links; Van Boekel 1987, 676 (herkomst en inv.nr. ); info Van Boekel: hoogte 18,8 cm.
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Serie 648: twee halssnoeren - tors met diagonale band - tweeledig boogvormig verhoogd 
haarstuk bedekt met doorboorde cirkels - zonder lunula - geïntegreerd balkvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 104.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4401 (648) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller
die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context
877). In deze context werden ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. Ribbelvormig omrande ogen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140-160 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4401: Gose 1972.

Cat. nr. 4401. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Ribbelvormig omrande ogen. Bibliografie: Gose 1972, Abb.387,15.

Serie 649: twee halssnoeren - tors met diagonale band - tweeledig boogvormig verhoogd 
haarstuk bedekt met doorboorde cirkels - met lunula - geïntegreerd balkvormig voetstuk.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4429.

Cat. nr. 4429. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 878: Onbekend. Bewaringstoestand: 
voorzijde van de bovenste helft tot halfweg de tors en keerzijde van het hoofd, de hals en de schouders. Hoogte: 14 
cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: AT 6935. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2 tot 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 2). Oppervlak: glad. Bibliografie: Van
Boekel 1987, 673: vermeldt chemische analyse door G. Schneider. Verder onderzoek door G. Van Boekel in het 
museum Trier RL wees uit dat meerdere exemplaren bestaan met hetzelfde inventarisnummer, zodat de toewijzing van
analyse FUB -AA 1909, mogelijk geen betrekking heeft op dit beeldje. De buste vertoont geen sporen van 
bemonstering (info. G. Van Boekel).

Serie 650: één halssnoer met lunula - tors zonder diagonale band - geïntegreerd balkvormig
voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 104.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4402 (650) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 550).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. Breed gladgestreken naad. Tors met opengesneden zijkanten.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4402 (650).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4402.

Cat. nr. 4402. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 550: Lange Fundstelle 3/ Schauerte
Fundstelle C. Bewaringstoestand: bewaard zonder hoofd. Hoogte: 10,2 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. 
Inventarisnummer: 2902. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. Breed gladgestreken naad. Tors met opengesneden zijkanten. Bibliografie: De Beenhouwer 1991 (statuettes), 
78-79 fig. 15 series 24, 81 links; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 409 Abb. 5,2; Lange 1994, 280-282 Series 
221/222 Nr. 2.
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Serie 651: één halssnoer zonder lunula - tors met drie gebogen plooien onder elkaar - tweeledig
boogvormig verhoogd haarstuk - op het achterhoofd een zachte overgang tussen het haarstuk en
het achterhoofd - geïntegreerd balkvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 104.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 364 (651) uit Arlon werd gevonden op het grafveld La Spetz in
een graf dat naast een munt van Hadrianus uit de periode 126/138 n.C. twee verschillende 
emailfibulae bevatte die thuishoren in de tweede helft van de tweede eeuw (context 6). 
Rekening houdend met de einddatum van het grafveld, moet het graf gedateerd worden in de
periode 126/150-190/200 n.C.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. Breed gladgestreken naad. Tors met
opengesneden zijkanten.
Petrografie:  Cat. nr. 364 (651) behoort petrografisch tot pasta 38, toegeschreven aan Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: petrografische analyse 364 (651).
Datering uit context: 126/150-190/200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 364.

Cat. nr. 364. Site: Arlon. Vindplaats: Grafveld La Spetz. Context nr. 6: Graf 18 (1936). 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. 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).

Cat. nr. 4430. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 398: Fundstelle AB. 
Bewaringstoestand: voorzijde bewaard van onder de ogen tot halfweg het gelaat. Van de keerzijde is de nek bewaard. 
Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,1125. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Bibliografie: Hettner 1901, 77 Nr. 251 Taf. XI,24.

Serie 959: één halssnoer met lunula - tors met diagonale band - lunula direct verbonden met 
halssnoer - ribbelvormige omranding van de diagonale band op de borst - geïntegreerd 
balkvormig voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4391 (959) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk:
balk. De tors is aan de zijkanten niet opgengesneden.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4391 (959).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4391.

Cat. nr. 4391. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: het hoofd ontbreekt. Hoogte: 11 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 
2895. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk. De tors is
aan de zijkanten niet opgengesneden. Kleur: wit. Bibliografie: De Beenhouwer 1991 (statuettes), 78-79 fig. 15 series
28, 81 fig. 16 boven midden; De Beenhouwer 1991 (Terrakotten), 409 Abb. 5,3; Lange 1994, 280-282 Series 221/222
Nr. 1, Abb.82.
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Serie 960: twee halssnoeren, waarvan de onderste met lunula - tors met diagonale band - 
tweeledig boogvormig verhoogd haarstuk, met centraal een ronde sierschijf - geen 
ribbelvormige omranding - lunula met open uiteinden en zonder verbindingsstaafjes met het 
halssnoer - het bovenste halssnoer is gekarteld - op het achterhoofd een zachte overgang tussen
het haarstuk en het achterhoofd - duidelijk geprofileerde haarrol rondom het achterhoofd.
Interne mechanische verbanden:  het hoofd van cat. nr. 4396 heeft in profiel vrijwel dezelfde
afmetingen als dat van cat. nr. 4395.
Externe mechanische verbanden:  stam 104.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4395 (960) en 4396 (960) uit Frankfurt-Heddernheim werden 
gevonden op het oudere grafveld van Praunheim dat gebruikt werd tussen 81 en 150 n.C.
(contexten 437 en 438).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen met 
centrale pupil of gegraveerde ogen. Gespleten bovenlip. Breed gladgestreken naad.
Opengesneden zijkanten.
Petrografie:  Cat. nr. 4395 (960) behoort petrografisch tot pasta 26, toegewezen aan Keulen of
Frankfurt/Trier.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4396 (960) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep met 
hoog gehalte aan TiO2 (Schneider 1988, 322-323 Tab.2 Nr. 334: testresultaat FUB -AA 334 en
herkomstinterpretatie: Heddernheim/Nied). De groep onderscheidt zich van de andere stalen in
het TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en vooral TiO2/Fe2O3 diagram. Hij werd in de literatuur 
toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar iconografie en vondstomstandigheden 
verwijzen tevens naar Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Frankfurt of Trier: chemische analyse 4396 (960); Köln,
Frankfurt of Trier: petrografische analyse 4395 (960).
Datering uit context: 81-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 140-160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4395: Rüger 1980.

Cat. nr. 4395. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 437: Hoffman’s
Garten. Bewaringstoestand: rug en basis ontbreken. Sporen van verbranding. Hoogte: 16,4 cm. Bewaarplaats: 

Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  6462. Vondstspecificatie:  Losse vondst. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. De zijkanten zijn 
links en rechts opengesneden van de schouders tot aan de basis. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). 
Oppervlak gedeeltelijk grijs verbrand ter hoogte van het gelaat. Beschildering: volgens Rüger ondefinieerbare 
verfsporen aan mond en neusgaten, bruine sporen in het haar en het linkeroog, plaatselijk roze kleursporen op de borst
en rozig beige in het gelaat, de hals en het rechteroor. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Rüger 1980, 76 Nr. 152; Lange 1994, 280-282 Series 221/222 Nr. 7.

Cat. nr. 4396. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 438: Grab 254:
periode Heddernheim I/IIA. Bewaringstoestand: gelaat, hals en twee niet passende fragmenten van het haar en het 

achterhoofd. Hoogte: 7,6 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  754 o en  24287. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormig omrande ogen. Gespleten bovenlip. Kleur: 
wit, plaatselijk roze. Resten van beschildering bewaard: volgens Rüger 1980 zijn bruine kleursporen bewaard op het 
gelaat en de hals en zijn verfresten op de rechterwenkbrauw en het rechteroog nog herkenbaar. Hardheid: zacht. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rüger 1980, 76 Nr. 153: datering in Heddernheim I/IIA; Schneider 1988, 
322-323 Tab. 2: Analyse Nr. 334; Lange 1994, 280-282 Series 221/222 Nr. 7a.

fragmenten van variant met trapeziumvormige tors

Serie 652: fragment.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4405 (652) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim dat gebruikt werd tussen 81 en 150 n.C. (context 437). Cat. nr.
4404 (652) uit Nijmegen is afkomstig uit een waterput waarvan de vulling gedateerd wordt 
tussen 75 en 125 n.C. (context 676). Cat. nr. 4403 (652) uit Hofheim werd gevonden op de 
plaats van het castellum dat gedateerd wordt tussen 83/89 en 110 n.C., maar waar ook vondsten
uit de latere vicus gedaan werden (context 527).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Cat. nr. 4404 met verschoven 
binnennaad en gladdingssporen.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 98-125/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4403: Lange 1994.

Cat. nr. 4431. Site: Dillingen-Pachten. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 404: Grab 94. Bewaringstoestand: linkerhelft
van het hoofd en de sterk beschadigde schouders, hoogte 11,1 cm. Hoekfragment van de basis, hoogte 2,3 cm. 
Bewaarplaats: Saarbrücken LS. Inventarisnummer: 1953: 94. Kleur: rood. Bibliografie: Weisgerber 1974
(Saarbrücken), 79, 86, Abb.5 nr. 94 (grafinhoud), Taf. 10,3.

Cat. nr. 4405. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 437: Hoffman’s
Garten. Bewaringstoestand: linkerkant van het hoofd. Sporen van verbranding. Hoogte: 8 cm. Bewaarplaats: 

Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  12. Kleur: wit tot grijs. Verbrand ?. Bibliografie: Rüger 1980, 77 Nr. 157.

Cat. nr. 4403. Site: Hofheim. Vindplaats: Steinkastell. Context nr. 527: Opgravingen 1842. Bewaringstoestand: 
voorzijde van het hoofd en de hals. Een deel van het kapsel ontbreekt. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. 
Bibliografie: ORL B Nr. 29 (Hofheim), 25 Nr. 5 Taf. V,5; Lange 1994, 280 Serie 220 Nr. 2 Abb. 81.
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Cat. nr. 4404. Site: Nijmegen. Vindplaats: Schippersinternaat De Klokkenberg, oostelijke canabae legionis. Context 
nr. 676: Waterput. Bewaringstoestand: keerzijde van het hoofd. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: Amersfoort ROB . 
Inventarisnummer: Nijm. 152/2. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Verschoven binnennaad.
Gladdingssporen op de naad en de dot. Kleur: wit. Hardheid: medium. Bibliografie: Van Boekel 1987, 678-679 nr. 
200.

Cat. nr. 4398. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 531: Horst-Wessel-Ufer (1935). 
Bewaringstoestand: fragment van het hoofd. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: ST 15 034. Kleur: wit. 
Bibliografie: TZ 11, 1936, 222 ST 15034 (S. Loeschcke); Van Boekel 1987, 673 Nr. 196i.

Cat. nr. 4393. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 878: Onbekend. Bewaringstoestand: hoofd. 
Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 9668. Bibliografie: Gose 1972, Abb.387,16; Lange 1994, 280-282 Series
221/222 Nr. 11.

buste van een vrouw oprijzend uit een bladerkelk

met parelsnoer

Serie 653: kleed met V-vormige plooien - mantel met verticale plooien links en rechts vanaf de
schouders - geschematiseerde driebladige kelk aan de voorzijde - korte lokken boven het 
voorhoofd en achteraan lange haren tot op de schouders - geïntegreerde cilindrische sokkel met
horizontaal gegroefde boven- en onderrand.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met geprofileerde boven-en onderrand,
met telkens een horizontale groef. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 100-250/300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4419: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4419. Site: Trier CAT. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 794: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 14,5 cm. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 27,145. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde 
en keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk met geprofileerde boven-
en onderrand met telkens een horizontale groef. Breed gladgestreken naad. Bibliografie: Van Boekel 1987, 644 Fig. 
122.

Cat. nr. 4420. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Ten noorden van Brunnen 39 b(E). Context nr. 889: Schicht 13,
verstoord in de zestiende eeuw. Bewaringstoestand: bewaard zonder de sokkel. De sokkel werd modern toegevoegd. 
Hoogte 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Breed gladgestreken naad. Bibliografie: Gose 1972, 141
Abb.287,2 en 184-187 (datering).
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ZOOGDIER

aap

aap zittend

twee armen gekruist - de handen op de wangen

Serie 815: korte, smalle snuit - pels weergegeven - apart gevormd halfbolvormig voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4755 (815) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 791).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 4755 (815).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4755: Tudot 1860.

Cat. nr. 4755. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 791: Opgravingen A.
Bertrand. Bewaringstoestand: volledige aap met een fragment van het voetstuk. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.64,B (vier gelijkaardige apen
met andere armhoudingen, afkomstig van dezelfde vindplaats: Pl.64, C, D, E, F).

de rechterarm hang neer - de linkerhand grijpt de rechterelleboog

Serie 816: korte, smalle snuit - pels weergegeven - apart gevormd voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4756 (816) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette
4756 (816).
Bibliografie foto: cat. nr. 4756: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4756. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk en rechteroor. Hoogte: 9 cm. Breedte: 3,8 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27991. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Kleur: oker. Hardheid: zacht. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 350 nr. 1073.

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

Serie 817: brede snuit - pels weergegeven - apart gevormd voetstuk.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Ribbelvormige ogen met pupil tegen het bovenste ooglid.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Rémy-en-Rollat Les Crêches: statuette 4757 
(817).
Bibliografie foto: cat. nr. 4757: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4757. Site: Saint-Rémy-en-Rollat Les Crêches. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 763: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 9,5 cm. Breedte: 4,8 cm. Bewaarplaats: Clermont-Ferrand 
MB. Inventarisnummer: 56.513.33. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
voetstuk. Ribbelvormige ogen met pupil tegen het bovenste ooglid. Geen luchtgat. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 145 nr. 354.

pels weergegeven op het ganse lichaam
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Serie 818: apart gevormd halfbolvormig voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4758 (818) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4759 (818) werd op de rugzijde gegraveerd door Ateano.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 4758 (818),
epigrafie (coroplast) 4759 (818); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldeel nr. 4759
(818).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4758: Tudot 1860.

Cat. nr. 4760. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 386: Onbekend. Bewaringstoestand: borst
en 
28123. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins: 299. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart 
gevormd bolvormig voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 350 nr. 1072.

Cat. nr. 4758. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig bewaard. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
bolvormig voetstuk. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.63 rechts.

Cat. nr. 4759. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Hoogte: 12,6 cm. Breedte: 6 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28136. Verzameling: E. Tudot, Moulins; L. Esmonnot, Moulins. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de
rugzijde gegraveerd: ATIIANO. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 12; Tudot 1860, Pl.11 
links, tweede van boven: tekening van de signatuur, collectie Tudot, afkomstig van Champ Lary; Rouvier-Jeanlin 
1972, 349-350 nr. 1071 met foto van de signatuur; Inventaris Esmonnot, Saint-Germain-en-Laye MAN: “Sigle de 
l’atelier de Toulon-sur-Allier”. De tekening van de signatuur van Tudot en de foto van Rouvier-Jeanlin zijn identiek,
wat betekent dat het om hetzelfde exemplaar gaat, dat eerst tot de verzamling Tudot behoorde en later tot de
verzameling Esmonnot. De herkomstbepaling van Tudot kan bijgevolg aanvaard worden.

aap zittend en ithyfallisch

beide handen op de knieën

Serie 819: korte, smalle snuit.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4761
(818).
Bibliografie foto: cat. nr. 4761: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4761. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorzijde zonder de voeten en de basis. Hoogte: 7,9 cm. Breedte: 4,8 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins; Bailleau. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 350 nr. 1074.

aap zittend met cucullus met neergelaten kap

beide handen op de knieën
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Serie 820: korte, smalle snuit - de korte kapmantel met rechte horizontale zoom, bedekt de 
armen volledig - de driehoekige kap is ribbelvormig omrand - de pels is weergegeven - apart 
gevormd halfbolvormig voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4762 (820) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Luchtgat achteraan boven de rechterdij, onder de mantelrand.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette
4762 (820); Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4764 (820).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-200/220 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4764: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4763. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Vondstspecificatie: Herkomst Auvergne: zie Tudot 1860. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd bolvormig voetstuk. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.63 midden (tweede exemolaar Pl.63 tweede van 
rechts).

Cat. nr. 4764. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Bij restauratie met gips op een halfronde sokkel geplaatst. Bewaarde 
hoogte van het lichaam: 7,7 cm. Breedte ter hoogte van de dijen: 3,2 cm. Bewaarplaats: privéverzameling R. 
Sadourny-Bailleau, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Luchtgat achteraan boven de rechterdij, onder de mantelrand. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1986, 146 nr. 357.

Cat. nr. 4762. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: rugzijde zonder kop en voetstuk. Hoogte: 8,2 cm. Breedte: 3,2 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 352 nr. 1080.

Serie 821: korte, smalle snuit - korte kapmantel, die de rechterarm vrijlaat met onderaan een 
rechte horizontale zoom - de driehoekige kap is ribbelvormig omrand - geïntegreerd conisch
voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4774 uit Frankfurt-Heddernheim werd gedateerd aan de hand 
van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C..
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. .
Chemische analyse:  Cat. nr. 4775 (821) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep met 
hoog gehalte aan TiO2 (testresultaten FUB-AA 1906: info. G. Schneider). De groep
onderscheidt zich van de andere stalen in het TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en vooral TiO2/Fe2O3 
diagram. Hij werd in de literatuur toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar 
iconografie en vondstomstandigheden verwijzen tevens naar Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier Trier-Süd: statuette 4775 (821); Frankfurt of Trier:
chemische analyse 4775 (821).
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4773: Lange 1994.

Cat. nr. 4774. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Burgfeld 4/6. Context nr. 457: losse vondst (1928). 
Bewaringstoestand: fragment van de voorzijde van het voetstuk met de rechtervoet en de aanzet van de linkervoet. 

Hoogte: 3,7 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  7717. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Kleur: wit. Beschildering: volgens Rüger 1980 verfsporen
tussen de tenen, vermoedelijk rood. Bibliografie: Rüger 1980, 99 Nr. 219.

Cat. nr. 4773. Site: Köln en omgeving. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 875: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3210. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Loeschcke 
1911, 155 Nr. 3210 Taf. 108; Lange 1994, 299-300 Serie 191 Nr. 1 (vermeldt nog twee exemplaren uit Köln Serie 191
nrs. 2-3).

Cat. nr. 4775. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 914: Horst-Wessel-Ufer. 
Bewaringstoestand: basis met voeten. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: HWU 546. Productietechniek: 
twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Van Boekel 1987, 685 nt.268: iconografische identificatie; Lange
1994, 299-300 Serie 191 Nr. 5 (niet afgebeeld).
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Serie 822: korte, smalle snuit - de kapmantel, die de rechterarm vrijlaat, valt boogvormig vanaf
de rechterschouder omlaag - driehoekige kap - geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4776 (822) uit Hofheim werd gevonden op de plaats van het 
castellum dat gedateerd wordt tussen 83/89 en 110 n.C., maar waar ook voorwerpen uit de
latere vicus gevonden werden (context 527).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde.Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch
voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 83/89-110/260 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4776: ORL B Nr. 29 (Hofheim).

Cat. nr. 4776. Site: Hofheim. Vindplaats: Steinkastell. Context nr. 527: Opgravingen 1842. Bewaringstoestand: een
fragment van de keerzijde van de basis ontbreekt. Hoogte: 13,2 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd ingesnoerd cilindrisch voetstuk. Bibliografie: ORL B Nr. 29 (Hofheim), 25 Nr. 7 Taf. V,4a-b.

Serie 823: lange, smalle snuit (baviaan) - de korte kapmantel met rechte horizontale zoom,
bedekt de armen volledig - driehoekige kap - een staart ligt langs de linkerbil - halfbolvormig
voetstuk.
Inscriptie:  cat. nr. 4772 (823) werd gesigneerd door Estru.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-450 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4772: Tudot 1860.

Cat. nr. 4772. Site: Lyon of omgeving. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 617: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Inscriptie: op
de sokkel aan de keerzijde: ESTRV F. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 71 lezing ESTRUS; Tudot 1860, Pl.64 H-I.

linkerhand aan de linkerwang - de rechterhand grijpt de linkerelleboog

Serie 824: korte, smalle snuit - de kapmantel met rechte horizontale zoom ligt volledig op de 
rug - pels weergegeven - apart gevormd conisch voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4771 (824) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk.
.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette
4771 (824).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-200/220 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4771: Tudot 1860.

Cat. nr. 4771. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.63 tweede van links.

aap zittend met cucullus, de kap op het hoofd

beide handen op de knieën

Serie 825: korte, smalle snuit - de kapmantel met rechte horizontale zoom bedekt de 
bovenarmen volledig - mantelversiering met vooraan een dubbele verticale groef links en rechts
langs de armen en een eivormig motief ter hoogte van de bovenarmen - apart gevormd 
trapeziumvormig voetstuk met dubbele horizontale profilering bovenaan en driedubbele 
profilering onderaan.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd vierhoekig voetstuk:
afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en hoizontale groeven in de boven- en
onderrand. Gegraveerde navel. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met iconografie: 150-450 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4765: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4765. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder voetstuk. Hoogte: 9,7 cm. Breedte: 4,7 cm. Bewaarplaats: Dijon MA. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Gegraveerde navel. Kleur: oker. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986,
145-146 nr. 356.
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Cat. nr. 4766. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Vondstspecificatie: Herkomst Bourgogne: zie Tudot 1860. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd vierhoekig voetstuk: afgeknotte piramide met rechthoekig grondvlak en horizontale groeven in de
boven- en onderrand. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.64,G-J.

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

beide handen op de knieën

Serie 826: korte, smalle snuit - de kapmantel met rechte horizontale zoom bedekt de armen 
volledig - mantelversiering met vooraan een dubbele verticale groef links en rechts langs de 
armen - apart gevormd voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4767 uit Alise-Sainte-Reine werd gevonden in vertrekken uit 
Insula F die gedateerd werden in de tweede helft van de tweede eeuw (context 267).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat 
op de rug, links onder de rand van de mantel.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 150-300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4767: Rabeisen en Vertet 1986.

Cat. nr. 4767. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Quartier au sud-est du forum, Insula F (079-081). Context nr. 267: 
Vertrekken uit tweede helft tweede en de derde eeuw. Bewaringstoestand: bewaard zonder kop en basis. Hoogte: 7,9 
cm. Breedte: 4 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 337 A en B. Vondstspecificatie: 
Insula F-XXVIIIa, 375, trouvée près du seuil. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart
gevormd voetstuk. Luchtgat op de rug, links onder de rand van de mantel. Kleur: okerroze. Oppervlak witachtig. 
Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 179 nr. 283.

Serie 827: korte, smalle snuit - effen kapmantel met rechte horizontale zoom bedekt de armen 
volledig.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4770 uit Augst werd gevonden in Insula 30, in een
vondstcontext uit de tweede helft van de tweede en eerste helft van de derde eeuw (context
295).
Inscriptie:  cat. nr. 4769 (827) werd gesigneerd door Lurbicus/Lubricus.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormige ogen met centrale 
pupil. Apart gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 150-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4769: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4770. Site: Augst. Vindplaats: Insula 30. Context nr. 295: Schnitt 163, Fundcomplex 1506. 
Bewaringstoestand: onderste helft met klein fragment van het voetstuk. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Augst RM. 
Inventarisnummer: 62.1831. Productietechniek: Apart gevormd voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 
1986, 22 Augst Nr. 74 Taf. 108,2 (datering).

Cat. nr. 4769. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig
bewaard. Hoogte: 10 cm. Breedte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 7288. 
Verzameling: Muret. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormige ogen met centrale
pupil. Inscriptie: op de rug, boven de mantelrand in gravure: LVRBICVS of LVBRICVS. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: CIL XIII, 10015, 79: lezing LVBRICVS; Rouvier-Jeanlin 1972, 351 nr. 1076; von Gonzenbach 1986
Taf. 108,1.

beer

beer staand

voorovergebogen kop

Serie 975: dunne pelskraag rond de kop.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding).
Bibliografie foto: cat. nr. 4981: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4981. Site: Allmendingen. Vindplaats: Heiligdom met zes tempels. Context nr. 268: Umgebung des Altars für
die “Alpes”. Bewaringstoestand: kop en schouder. Hoogte: 5 cm. Bewaarplaats: Thun HM. Inventarisnummer: 
29.115. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 15 
Allmendingen Nr. 3, Taf. 55, 4.

kop vooruitgericht
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Serie 976: vlokkige pels in hals en nek.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1193 werd gevonden in een derde-eeuwse laag, die ook ouder 
nederzettingsmateriaal bevat (context 951).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Breed bijgesneden naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 69/200-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 1193.

Cat. nr. 1193. Site: Velzeke. Vindplaats: oostelijke sector: Kwakkel Sleuven I, II, VII (VKWAK). Context nr. 951: 
sleuf VII: donkere laag. 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. Kleur: 7,5 YR 7/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). 
Oppervlak: glad, mat.

beer staand met prooi

prooi tussen de voorpoten

Serie 977: beer met gestrekte voorpoot - kop van het prooidier omhoog gericht naar de beer.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Onregelmatige geïntgreerde 
basis. Basis met gegladde onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4982: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4982. Site: Arentsburg. Vindplaats: Opgravingen RMO (1908-1915). Context nr. 950: . Bewaringstoestand: 
linkervoorpoot van de beer en kop en linkerpoot van het prooidier. Hoogte: 6,1 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. 
Inventarisnummer: h1925/12.17. Productietechniek: onregelmatige geïntegreerde basis. Kleine kleiknobbeltjes op het
oppervlak. Basis met gegladde onderrand. Kleur: witter dan Munsell 10 YR 8/1. Hardheid: matig hard. Oppervlak: 
glad. Bibliografie: Van Boekel 1987, 768 nr. 252.

beer staand met berijder

berijder in amazonezit op de rechterflank

Serie 978: berijder met kort hemd en naakte benen .
Productietechniek:  twee maldelen voor de beer: linkerzijde en rechterzijde. Twee maldelen 
voor de berijder: voorzijde en keerzijde. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4983: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 4983. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: Beer zonder poten.
Het grootste deel van de muil en de staart ontbreekt. Twee benen met de aanzet van een kort kleed zijn bewaard van de
figuur op de rug van de beer. Hoogte: 6 cm. Breedte: 10 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 308. 
Productietechniek: Twee maldelen voor de beer: linkerzijde en rechterzijde. Twee maldelen voor de berijder: 
voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 57, pl. 8f.

geit

geit staand

met apart gevormde poten, staart en standplaat
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Serie 802: recht lange hals - opgeheven kop met lange hoornen en sik - vacht gemarkeerd door
lange gebogen groeven - korte rechtopstaande en gekrulde staart - rechte rug.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4733 (802) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. Apart
gevormd plaatvormig voetstuk. Ogen met centrale pupil. Man met geit.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4733: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4733. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
man met geit. Volledig. De hoogte van de man bedraagt 17,5 cm. De hoogte van de geit 14,7 cm. Bewaarplaats: 
Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9442. Productietechniek: man uit twee vormhelften: voorzijde en keerzijde. Geit
uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Ogen met
centrale pupil. Man en geit uit aparte mallen. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 77 Salzburg Nr. 23; 
Lange 1990 (Salzburg), 106 Nr. 69 met kleurenfoto’s p.19 en op de kaft.

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

Serie 803: geblokte romp met korte hals en weinig uitspringende kop - korte hoornen en korte
sik - vacht gemarkeerd door lange gebogen groeven - korte rechtopstaande staart - vacht met
gebogen en S-vormige korte lokken in reliëf.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1172 uit Tongeren werd gevonden in een kuil behorend tot een
bewoningsfase tussen 40 en 170 n.C. (context 194).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 70-170 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4735: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4735. Site: Arentsburg. Vindplaats: Opgravingen RMO (1827-1834). Context nr. 931: Vondst (1828). 
Bewaringstoestand: een stuk van de rechterhoorn, de staart, het linkeroor en de volledige linkerhoorn ontbreken. 
Hoogte: 9,4 cm. Breedte: 11,6 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: AR 344. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig
plaatvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: witter dan licht grijs (Munsell 5 Y 8/1). Oppervlak minder wit
dan de kern. Hardheid: hard. Oppervlak: zacht tot licht ruw. Bibliografie: Van Boekel 1987, 740-741 nr. 230; Lange 
1994, 297 Serie 282 Nr. 1.

Cat. nr. 4734. Site: Arentsburg. Vindplaats: Opgravingen RMO (1908-1915). Context nr. 420: Vondst (1911). 
Bewaringstoestand: van de kop ontbreken de rechterkant en het bovenste deel van de linkerkant. De staart is
beschadigd. Hoogte: 7,9 cm. Breedte: 9,9 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: H 1924/1.17. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerde poten
en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: witter dan Munsell 5 Y 8/1. Oppervlak 
gebroken wit met bruine sporen. Hardheid: medium. Oppervlak: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 742 nr. 231;
Lange 1994, 297 Serie 282 Nr. 2.

Cat. nr. 1172. Site: Tongeren. Vindplaats: Kielenstraat. Context nr. 194: Put 20, vlak 05, spoor 402 (1992). 
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. 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.

Cat. nr. 4736. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: voorste deel 
zonder de poten. Recent een gat werd geboord tussen de poten, om het beeldje op een voetstuk te plaatsen. Hoogte: 7,9
cm. Breedte: 6 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. Inventarisnummer: 5648. Vondstspecificatie: (1846 of vroeger). 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerde poten
en staart. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Oppervlak vuil wit. Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987,
743 nr. 232; Lange 1994, 297 Serie 282 Nr. 3.
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Serie 804: geblokte romp met korte hals en weinig uitspringende kop - korte hoornen en korte
sik - vacht gemarkeerd door lange gebogen groeven - korte rechtopstaande staart - vacht met
diep uitgestoken, gebogen lokken in reliëf.
Inscriptie:  cat. nr. 4737 (804) werd gesigneerd door Acceptus.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: epigrafie (coroplast) 4737 (804).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170-210/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4737: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4737. Site: Baexem. Vindplaats: Grafveld (?) Grathermerweg. Context nr. 326: Losse vondst (1964/1965). 
Bewaringstoestand: rechterachterpoot, deel van de vacht en standplaat. Hoogte: 5,3 cm. Breedte: 7,6 cm. 
Bewaarplaats: privéverzameling, Baexem. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerde poten en staart. Geïntegreerd vierhoekig plaatvormig voetstuk met
inscriptie op de bovenzijde en de rand. Breed gladgestreken naad: de naad van het voetstuk is aan de bovenzijde breed
gladgestreken. Inscriptie: op de bovenzijde van het voetstuk: ACCE/ PTVS. Op de rand van een van de lange zijden:
ACCEPTV[S]. Op de rand van de andere lange zijde: (F[EC?]C.C.A.A. Kleur: wit. Oppervlak licht geelbruin en 
bruinoranje (beschildering ?). Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 744-745 nr. 233; Lange 1994, 297 
Serie 283 Nr. 1.

hond

hond zittend met halsband en klokje en ithyfallisch

rechtopstaande oren - rimpels dwars over het voorhoofd

Serie 719: dubbele halsband - twee ribbelvormige rimpels dwars over het voorhoofd vloeien
over in de wenkbrauwen - fragmenten.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4589 (719) uit Alise-Sainte-Reine werd gevonden in een 
vergraving op het tempelplein waarvan de vulling dateert uit de eerste eeuw (context nr. 258).
Cat. nr. 4590 uit Alise-Sainte-Reine werd gevonden in een stratigrafische laag op het 
tempelplein die tot stand kwam na de eerste eeuw (context 266). Cat. nr. 4577 (719) uit Augst
werd gevonden in een insula uit de tweede helft van de tweede eeuw (context 287). Cat. nr. 
4598 (719) uit Chalon-sur-Saône wordt door de chronologische begrenzing van het grafveld 
Cimetière de la Citadelle gedateerd in de eerste eeuw n.C. (context 381). Cat. nrs. 997 (719) en
998 (719) uit Asse werden gevonden in een kuil met een rijke vulling die dateert van het einde
van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C. met het zwaartepunt na het midden van de
tweede eeuw (context 8). Cat. nrs. 718 en 724 uit Harelbeke werden gevonden in een
verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4551 (719) werd gesigneerd door Sacrillos. Maldeel cat. nr. 4600
(719) werd gesigneerd door Bodua.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig 
voetstuk. Apart gevormde voorpoten.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette.
Datering uit context: 14-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4567: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4589. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Area du temple, entre portique nord et façade nord (047-16). 
Context nr. 258: Carrière. Bewaringstoestand: voorzijde van de kop zonder het rechteroor en linkervoorpoot. Hoogte: 
4,7 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 357-358. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Gegraveerd oog met centrale pupil. 
Kleur: wit. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 176 nr. 272: datering p. 58 (drie andere fragmenten van honden uit
Alesia met dezelfde herkomst: nrs. 276, 273 en 279: de twee laatsten onder de portiek, maar eveneens in de opvulling
van de groeve).

Cat. nr. 4590. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Area du temple, entre portique nord et façade nord (047-16). 
Context nr. 266: Couches d’un nivellement pour l’aménagement du portique et couches correspondant à l’utilisation
de l’area du temple. Bewaringstoestand: rechterachterpoot en het geslachtsorgaan. Hoogte: 3,1 cm. Bewaarplaats: 
Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 352. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Luchtgat tussen de rechterachterpoot en het geslachtsorgaan. Kleur: bleek oker. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986,
178 nr. 277: datering p. 58 (drie andere fragmenten uit Alesia met dezelfde herkomst: nrs. 276, 273 en 279: de twee 
laatsten onder de portiek, maar eveneens in de opvulling van de groeve).

Cat. nr. 4586. Site: Allmendingen. Vindplaats: Heiligdom met zes tempels. Context nr. 268: Umgebung des Altars für
die “Alpes”. Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Thun HM. 
Inventarisnummer: 29.112. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart
gevormde voorpoten. Klokje met getande onderrand. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 15
Allmendingen Nr 4 Taf. 55,3.

Cat. nr. 4579. Site: Allschwil. Vindplaats: Grafveld (1937-1938). Context nr. 270: Graf 28. Bewaringstoestand: van 
de voorzijde bleef de romp bewaard en van de keerzijde de romp en het hoofd zonder het rechteroor. Bewaarplaats: 
Liestal KB. Inventarisnummer: A 4373. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 15-16 Allschwil Nr. 1 Taf. 
110,5; von Gonzenbach 1995, 60 (datering: Voor-Flavisch grafveld).
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Cat. nr. 722. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Donkergroene tot zwarte spikkels over gans
het oppervlak. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, poederig.

Cat. nr. 997. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. Kleur: lichter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: zacht (Mohs 2).

Cat. nr. 998. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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”.

Cat. nr. 4926. Site: Augst. Vindplaats: Insula 35. Context nr. 882: Schuttschicht 1. Hälfte des 3. Jh. (1983). 
Bewaringstoestand: muil, voorpoten en sokkel ontbreken. Hoogte: 11,9 cm. Bewaarplaats: Augst RM. 
Inventarisnummer: 18.679. Kleur: rood. Bibliografie: Von Gonzenbach 1996, 58 Augst nr. 96, Taf. 182,2.

Cat. nr. 4577. Site: Augst. Vindplaats: Insula 5. Context nr. 287: Onbekend. Bewaringstoestand: romp. Hoogte: 7,2
cm. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 52.201. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 22 Augst Nr. 72
Taf. 110,4 (datering).

Cat. nr. 4583. Site: Avenches. Vindplaats: Grafveld Prés Donnes. Context nr. 312: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 8,4 cm. Bewaarplaats: Avenches MR. Inventarisnummer: 2139. Vondstspecificatie: 1888. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde 
voorpoten. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 25 Avenches Nr 18
Taf. 111,3.

Cat. nr. 4585. Site: Avenches. Vindplaats: Grafveld Prés Donnes of grafveld Les Mottes. Context nr. 318: Onbekend. 
Bewaringstoestand: de oren ontbreken. Hoogte: 11,6 cm. Bewaarplaats: Avenches MR. Inventarisnummer: 2068. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde 
voorpoten. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Rond luchtgat, vooraan in de buik. Kleur: wit. Bibliografie: von
Gonzenbach 1986, 25 Avenches Nr 17 Taf. 112,5; von Gonzenbach 1995, 237: als eerste-eeuwse vondst vermeld bij 
de gedateerde vondsten, maar zonder argumentatie. De vindplaats is onzeker, de datering bijgevolg ook.

Cat. nr. 1131. Site: Beveren Tomberg. Vindplaats: Perceel A 317, Bouwput h 44 (1972). Context nr. 14: 
occupatielaag. 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. Bibliografie: 
Rogge en Van Doorselaer 1976, 387 fig. 18.

Cat. nr. 4599. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 360: US 16. 
Bewaringstoestand: romp met de aanzet van de voorpoten en kop zonder oren. Inventarisnummer: 86.17. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. 
Luchtgat onderaan door de sokkel. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 81 Fig. 34, 6, Fig. 42,12 (tweede
exemplaar uit dezelfde context Fig. 42, 11).

Cat. nr. 4600. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 360: US 16. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Inventarisnummer: 86.15. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: gegraveerd op de rugzijde: BODVA. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
et al. 1990, 81 Fig. 34, 7, Fig. 42,13 en Fig. 44,2 (signatuur).

Cat. nr. 4601. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Inventarisnummer: 86.373. Productietechniek: kleimal. Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Gegraveerde ogen met centraal
gegraveerde pupil. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 81 Fig. 34,1.

Cat. nr. 4602. Site: Bourbon-Lancy. Vindplaats: Atelier Le Breuil (1985-1986). Context nr. 357: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde, met het hoofd en de schouders. Inventarisnummer: 86.333. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin et al. 1990, 81 Fig.
34,2.

Cat. nr. 4598. Site: Chalon-sur-Saône. Vindplaats: Noordelijke necropool La Citadelle. Context nr. 381: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Sporen van verbranding. Hoogte: 9 cm. Breedte: 3,6 cm. Bewaarplaats: 
Chalon-sur-Saône DF. Inventarisnummer: Cit.M.18. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Apart gevormde kleine gekrulde staart. Luchtgat onderaan
in de sokkel. Kleur: wit, plaatselijk licht rood verbrand. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 102
nr. 347; Augros en Feugère 2002, 30 Pl. 20 Tombe 230.

Cat. nr. 4556. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 386: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 9,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 6896. Verzameling: 
Oppermann. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart
gevormde voorpoten. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 346 nr. 1054 (hondenstatuetten
van dezelfde site nrs. 1058, 1060, 1063, 1064)..
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Cat. nr. 4561. Site: Cocheren Hérapel. Vindplaats: nécropole du Kohlenberg. Context nr. 388: Onbekend. 
Bewaringstoestand: romp, kop zonder het linkeroor, de aanzet van de voorpoten en een stukje van de basis. Hoogte: 
10 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: 3347. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Trapeziumvormig klokje. Ogen met centrale pupil. 
Kleur: beigeroze. Meerkleurige beschildering: sporen van blauwe en rode verf op de oren en de rechterpoot. 
Hardheid: hard. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 94-95 nr. 31 fig. 31,a-b.

Cat. nr. 4708. Site: Colombières-sur-Orb. Vindplaats: Heiligdom Mont Caroux. Context nr. 391: kuil tussen de
noordkant van de omgang en de steunmuur van het terras. Bewaringstoestand: volledig. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Gegraveerde ogen
met centrale pupil. Bibliografie: Gallia 14, 1956, 208-210 fig. 5 rechts (J. Jannoray): afbeelding van drie exemplaren.
In totaal werden elf exemplaren gevonden zie: Bémont et al. 1993, 183 (N. Denis).

Cat. nr. 4707. Site: Cutry. Vindplaats: Nécropole Salmon (parcelles B 863/864). Context nr. 395: Campagne
(1976/1977). Bewaringstoestand: rechteroor en snuit beschadigd. Hoogte: 9 cm. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Bibliografie: Gallia 36,
1978, 334-335 fig. 10B; Lambert 1990, 103 fig. 227.

Cat. nr. 4575. Site: Fully-Mazembroz. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 492: grafvondst (1936). Bewaringstoestand: 
volledig. Bewaarplaats: Zürich SL. Inventarisnummer: 37.989. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach
1986, 28 Fully-Mazembroz Nr. 1 Taf. 110,1: met datering van het grafveld; von Gonzenbach 1995, 237 (datering
Voor-Flavisch).

Cat. nr. 718. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: wit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Despriet 1973, 37 nr. 141.

Cat. nr. 724. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
Bewaringstoestand: voorpoot. Lengte Maximaal: 4,6 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: 4314/94
(VB 182). Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: apart gevormde voorpoten. 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.

Cat. nr. 4574. Site: Kempraten. Vindplaats: Grafveld Rapperswil. Context nr. 538: Graf met statuetten en zoömorfe 
unguentaria. Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Rapperswil HR. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Kleur: wit. Bibliografie: von
Gonzenbach 1986, 29 Kempraten Nr. 1 Taf. 110,3; von Gonzenbach 1995, 237 (datering Nero-Flaviërs).

Cat. nr. 4568. Site: Kempten. Vindplaats: grafveld an der Keckwiese. Context nr. 539: Grab 287. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 10,7 cm. Bewaarplaats: München PSS. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Voetplaat met
uitgewerkte achterpoten met gegraveerde tenen. Voorpoten met groef in de lengterichting. Bibliografie: von
Gonzenbach 1986, 68 Kempten nr. 3 Taf. 44,4; Lange 1990 (Salzburg), 124 Nr. 89.

Cat. nr. 4569. Site: Kempten. Vindplaats: grafveld an der Keckwiese. Context nr. 539: Grab 287. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 11,6 cm. Bewaarplaats: München PSS. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Halsband 
aangeduid door twee groeven. Voetplaat met uitgewerkte achterpoten met gegraveerde tenen. Voorpoten met groef in
de lengterichting. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 68 Kempten nr. 4 Taf. 44,5; Lange 1990 (Salzburg), 124 Nr. 
88.

Cat. nr. 4570. Site: Kempten. Vindplaats: grafveld an der Keckwiese. Context nr. 540: Grab 361. Bewaringstoestand: 
een deel van de voorpoten en de standplaat ontbreken. Hoogte: 9,8 cm. Bewaarplaats: Kempten M. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde 
voorpoten. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 68 Kempten nr. 2 Taf. 44,1.

Cat. nr. 4571. Site: Kempten. Vindplaats: grafveld an der Keckwiese. Context nr. 540: Grab 361. Bewaringstoestand: 
een deel van de rechtervoorpoot ontbreekt. Hoogte: 9,8 cm. Bewaarplaats: Kempten M. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Gegraveerde ogen
met centrale pupil. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 68 Kempten nr. 1 Taf. 44,2.

Cat. nr. 726. Site: Kerkhove Waarmaardse Kouter. Vindplaats: Bovenzone, sleuf 31. Context nr. 92: Tussen laag 8 en
laag 3. 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. Kleur: licht grijs (Munsell
10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad, mat.
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Cat. nr. 4566. Site: Lenzburg. Vindplaats: Grafveld im Lindwald. Context nr. 602: Grab 40. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder oren en basis. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Lenzburg HMA. Inventarisnummer: L 1548. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Twee
groeven voor de halsband. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Een groef in de lengterichting van de voorpoten. 
Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 29-30 Lenzburg Nr. 12 Taf. 112,2; von Gonzenbach 1995, 60 
(datering).

Cat. nr. 4567. Site: Lenzburg. Vindplaats: Grafveld im Lindwald. Context nr. 602: Grab 40. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Lenzburg HMA. Inventarisnummer: L 1541. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Twee groeven voor de
halsband. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Een groef in de lengterichting van de voorpoten. Kleur: wit. 
Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 29-30 Lenzburg Nr. 11 Taf. 112,3; von Gonzenbach 1995, 60 (datering).

Cat. nr. 4578. Site: Lenzburg. Vindplaats: Grafveld im Lindwald. Context nr. 603: Grab 53 (1974): met munt van 
Domitianus. Bewaringstoestand: het grootste deel van de voorpoten ontbreekt. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: 
Lenzburg HMA. Inventarisnummer: L 1546. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart
gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 29-30 
Lenzburg Nr. 9 Taf. 110,6; von Gonzenbach 1995, 60 (datering: Laat-Flavisch).

Cat. nr. 4557. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment met de
keerzijde van het linkeroor het achterhoofd en de linkerschouder. Hoogte: 7 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 65164. Verzameling: Plicque. Productietechniek: twee maldelen: 
voorzijde en keerzijde. De aanzet van het oor is omrand door twee groeven: zie cat. nr. 998. Kleur: wit. Hardheid: 
hard. Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 321 nr. 959: niet herkend als hond
(hondenstatuet van hetzelfde site nr. 1066: zonder afbeelding)..

Cat. nr. 4558. Site: Malling. Vindplaats: Trouvée dans une sablière entre Métrich et Petite-Hettange (1914). Context 
nr. 635: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder het linkeroor, de linkervoorzijde van de romp en de basis. 
Bewaarplaats: Metz MM. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart
gevormde voorpoten. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 95-96 nr. 32 fig. 32.

Cat. nr. 723. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. Bewaringstoestand: rug. 
Schuine breuk boven het zitvlak. Hoogte: 5,9 cm. Bewaarplaats: Arlon ML. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Egale binnenwand. Kleur: licht bruinig grijs (Munsell 7,5 YR 7/2). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend.

Cat. nr. 4587. Site: Martigny. Vindplaats: Camping. Context nr. 641: Vondst (1978): door de bijvondsten gedateerd. 
Bewaringstoestand: fragment van de voetplaat. Hoogte: 5,1 cm. Bewaarplaats: Martigny M. Inventarisnummer: 
78.158. Productietechniek: apart gevormd voetstuk. Luchtgat door de onderkant van het voetstuk. Kleur: wit. 
Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 36-37 Martigny Nr. 25 Taf. 112,1: geïdentificeerd als rompfragment (datering).

Cat. nr. 4562. Site: Metz. Vindplaats: Au Pontiffroy. Context nr. 648: Petit dépotoir. Bewaringstoestand: voorzijde 
van de bovenkant van de kop, van de oren tot onder de ogen en keerzijde van de kop tot onder de halsband. Hoogte: 
3,1 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Twee groeven op het 
voorhoofd. De halsband bestaat uit een ribbel afgeboord door twee groeven. Ogen met centrale pupil. Kleur: zwart.
Oppervlak oranje. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 94-95 nr. 34 fig. 34 (datering).

Cat. nr. 4591. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 677: Onbekend. Bewaringstoestand: de 
rechtervoorpoot 
Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: e 1909/5.4. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde.
Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Klokje met verticale groeven. Gegraveerd oog met centrale
pupil. Klein luchtgat in de buik. Een tweede rond gat werd aangezet rechts van het geslachtsorgaan, maar niet volledig
doorgeboord. Kleur: witter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Oppervlak gebroken wit. Hardheid: zacht. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 728-729 nr. 221.

Cat. nr. 4593. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 677: Onbekend. Bewaringstoestand: een deel 
van het voetstuk, de rechtervoorpoot en een deel van de linkervoorpoot ontbreken. De ontbrekende delen werden bij
restauratie aangevuld. Hoogte: 9,8 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: XIXb 41. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde 
voorpoten. Geen groef in de voorpoot. Luchtgat onderaan door het voetstuk. Kleur: wit. Oppervlak gebroken wit met 
zwartbruine plekken. Rode beschildering: resten van rode verf in de oren, boven het linkeroog, op de kin, aan de linker
mondhoek, links op de bel en op de rechterrand van het voetstuk. Hardheid: zacht. Oppervlak: glad. Bibliografie: Van
Boekel 1987, 731-732 nr. 223.

Cat. nr. 4594. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 677: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder het voetstuk en een deel van de voorpoten. Beschadigde muil. Hoogte: 12,5 cm. Breedte: 4,9 cm. 
Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: e 1906/5.139. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en 
keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Geen aanduidig van de fallus. Gegraveerde ogen met
centrale pupil. Luchtgat in de linkeroksel. Geen groef in de apart gevormde voorpoten. Kleur: witter dan licht grijs
(Musell 10 YR 8/1). Oppervlak wit met plaatselijk roestbruine vlekken. Sporen van gele beschildering op de halsband
(Munsell pale yellow 5 Y 8/4 en yellow 5 Y 8/6). Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 730-731 nr. 222.

Cat. nr. 4592. Site: Nijmegen. Vindplaats: Nabij Nijmegen. Context nr. 685: Vondst met twee statuetten en keramiek
(1934). Bewaringstoestand: de voorzijde van het rechteroor ontbreekt. Hoogte: 10,8 cm. Breedte: 4,9 cm. 
Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: GN BB IX 42. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Apart gevormde doorboorde krulstaart.
Luchtgat onderaan door het voetstuk. Voorpoot met vier gegraveerde tenen en een lange groef op de zijkant. Kleur: 
wit. Oppervlak wit met verschillende okerrode vlekken. Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 725-726 nr.
219.
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Cat. nr. 4597. Site: Nuits-Saint-Georges Les Bolards. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 696: Second temple,
vondstensemble op de vloer van de cella. Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Les Bolards DF. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde 
voorpoten. Bibliografie: von Gonzenbach 1995, Taf. 127,1 (tweede exemplaar uit dezelfde context Taf. 127,2).

Cat. nr. 4554. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van 
de voorzijde. Hoogte: 13 cm. Breedte: 6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25449.
Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde
en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Aanzet van de voorpoten door twee groeven 
omrand. Dubbele halsband met parelrij. Drie rimpels in het voorhoofd. Amandelvormig oog met pupil aangeduid door
een halve cirkel aan de rand van het bovenste ooglid. Trapeziumormig klokje met aan de onderrand drie pareltjes. 
Voorpoten apart gevormd. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 345 nr. 1051 (drie 
statuetten uit dezelfde collectie nrs. 1055-1057).

Cat. nr. 4603. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: gipsrestauratie
aan de borst, achterpoten, voorpoten en een deel van de basis. Hoogte: 9,5 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  18431. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig 
voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Ingesloten steentje in het lichaam. Kleur: 
wit. Bibliografie: Rüger 1980, 96 nr. 214; von Gonzenbach 1995, 333 nt. 302: Oost-Gallische kopie.

Cat. nr. 4576. Site: Pachten. Vindplaats: Zuidelijk Grafveld (1950/1960). Context nr. 704: Grab 93. 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Saarbrücken LS. Inventarisnummer: 1953:93. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Bibliografie: von
Gonzenbach 1986, 70 Pachten Nr. 2 Taf. 110,9.

Cat. nr. 4596. Site: Rezé. Vindplaats: Romeinse constructiesporen aan de kerk. Context nr. 730: Schrijn met vier 
terracotta’s en een stenen beeldje van een zwijn. Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Nantes MD. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde 
voorpoten. Bibliografie: Costa 1960, 129 fig. 1 links; von Gonzenbach 1986, 72 Rezé Nr. 2, Taf. 56,5 links.

Cat. nr. 4572. Site: Rheinzabern. Vindplaats: Grafveld Rappenfeld. Context nr. 737: Grab 347. Bewaringstoestand: de
top van het rechteroor ontbreekt. Hoogte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Speyer HMP. Inventarisnummer: 347. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde 
voorpoten. Bibliografie: Lucowici 1912, 155-156 Fig. 46; von Gonzenbach 1986, 72-73 Rheinzabern nr. 8 Taf. 42,1.

Cat. nr. 4573. Site: Riddes. Vindplaats: Grafveld (laat-La Tène en Keizerrijk). Context nr. 740: Ancienne maison Paul
Lanbert 1926/1927, graf ?. Bewaringstoestand: rechtervoorpoot, basis en rechteroor werden bij restauratie aangevuld. 
Hoogte: 10 cm. Bewaarplaats: Zürich SL. Inventarisnummer: 11037. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach
1986, 42 Riddes Nr. 5 Taf. 110,2.

Cat. nr. 4584. Site: Riddes. Vindplaats: Grafveld (laat-La Tène en Keizerrijk). Context nr. 742: Vondst voor 1894, 
graf ?. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 12 cm. Bewaarplaats: Sion MCAV. Inventarisnummer: 958. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde 
voorpoten. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 42 Riddes Nr. 4, 
Taf. 111,2.

Cat. nr. 4706. Site: Roquefort-sur-Soulzon. Vindplaats: Heiligdom van de Roc de Combalou. Context nr. 746: 
Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 9 cm. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. 
Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Aanduiding 
van de achterpoten op het voetstuk. Gegraveerde tenen. Kleur: wit. Bibliografie: Gallia 17, 1959, 412-413 fig. 4.

Cat. nr. 4559. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: sokkel en voorpoten ontbreken. Hoogte: 12 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28063. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Geen luchtgat. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 346 nr. 1053.

Cat. nr. 4551. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Hoogte van de afdruk 14,8 cm. Hoogte: 16 cm. Breedte: 6 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28143. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormde voorpoten. Inscriptie: op de rugzijde in gravure: SACRILLOS. Kleur: wit. 
Hardheid: hard. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 38m; Rouvier -Jeanlin 1972, 348 nr. 1067
(niet afgebeeld).

Cat. nr. 4552. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Volledig. Hoogte: 14 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. 
Inventarisnummer: 5.3.101. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 50 Nr. 11.
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Cat. nr. 4595. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: de voetplaat en
de voorpoten ontbreken. Onderaan werd recent een gat geboord om de figuur aan een nieuw voetstuk te bevestigen. 
Hoogte: 10,1 cm. Breedte: 4,4 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: VF61. Productietechniek: twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Op het oppervlak bevinden zich kleine kleiknobbeltjes in de groef rond het linkeroog
en langs de halsband. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Puntige muil. Een groef boven de ogen. 
Luchtgat in de buik aan de onderrand van de fallus. Geen staart. Kleur: witter dan licht grijs (Musell 10 YR 8/1). 
Oppervlak vuilwit. Resten van bruine beschildering (Munsell brown 7,5 YR 4/4, bright brown 7,5 YR 5/7 en 
plaatselijk orange 7,5 YR 7/7). Hardheid: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 727 nr. 220: met technische 
kenmerken p.229 en 689: de combinatie van de Centraal-Gallische productiemethode en het gebruik van een gipsmal 
toont het occasioneel gebruik van gipsmallen aan in Centraal-Gallië; von Gonzenbach 1995, 333 nt.302: het is geen 
Centaal-Gallisch product, maar een Oost-Gallische kopie.

Cat. nr. 721. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: B 1440. Context nr. 223: losse vondst. 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. 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)”..

Cat. nr. 4580. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Grafveld Aarauerstrasse. Context nr. 843: Grab 205 (1937). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 9 cm. Bewaarplaats: Brugg VM. Inventarisnummer: 37.917. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde 
voorpoten. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 44-48 Vindonissa
Nr. 29 Taf. 110,7.

Cat. nr. 4581. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Grafveld Aarauerstrasse. Context nr. 842: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder de voorpoten en de basis. Hoogte afgeleid van de foto in von Gonzenbach 1986: 
ca. 10 cm. Bewaarplaats: Brugg VM. Inventarisnummer: 37.918. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Kleur: wit. 
Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 44-48 Vindonissa Nr. 30 Taf. 110,8.

Cat. nr. 4582. Site: Zurzag. Vindplaats: Grafveld Verenamüster. Context nr. 870: Losse vondst. Bewaringstoestand: 
linkerachterpoot en basis ontbreken. Hoogte: 8 cm. Bewaarplaats: Zurzach. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Gegraveerde ogen met 
centrale pupil. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 50 Zurzag Nr. 2 Taf. 111,1.

Serie 720: vooraan driedubbele en achteraan vierdubbele halsband - twee ribbelvormige 
rimpels dwars over het voorhoofd vloeien over in de wenkbrauwen - stompe snuit - geen staart
- aparte driehoekige voetplaat, zonder reliëf van de achterpoten.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4560 is 3 % kleiner dan cat. nr. 4588.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4560 (720) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig 
voetstuk. Apart gevormde voorpoten.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4560: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4588. Site: Alise-Sainte-Reine. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 261: Onbekend. Bewaringstoestand: romp
en kop zonder oren. Hoogte: 11,2 cm. Bewaarplaats: Alise-Sainte-Reine MA. Inventarisnummer: FM 221. 
Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. 
Kleur: wit. Oppervlak: glad. Bibliografie: Rabeisen en Vertet 1986, 176 nr. 271 (twee andere fragmenten uit Alesia 
met onbekende vindplaats: nrs. 280, 281).

Cat. nr. 4560. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 11 cm. Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 1534. Productietechniek: twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Kleur: wit. Bibliografie: 
Lange 1990 (Salzburg), 125 Nr. 92 (drie statuetten van dezelfde vindplaats nrs. 91, 95, 96).
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Serie 715: dubbele halsband - twee ribbelvormige rimpels dwars over het voorhoofd vloeien
over in de wenkbrauwen - spitse snuit - uitpuilende ogen met gegraveerde pupillen en radiale
stralen rond de pupil - achteraan twee parallelle groeven ter omranding van de oren - naar 
boven toe verbredende fallus - aparte gevormde driehoekige voetplaat met reliëf van de 
achterpoten en gedetailleerde klauwen - apart gevormde voorpoten met lange groef op de
zijkant - apart gevormde lusvormige staart.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 710 heeft dezelfde afmetingen als cat. nr. 711 en is 10
% kleiner dan cat. nr. 714.
Externe mechanische verbanden:  stam 108.
Iconografische verbanden:  technische verwantschap met serie 718, vooral in de uitwerking 
van de zeer karakteristieke ogen, poten, tenen en staart. Het gaat dus zowel om details die in de
mal vervat zitten als om assemblagekenmerken.  Daarom is er sprake van chronologische en
technische verwantschap tussen beide series.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 714 (715) uit Tongeren werd gevonden in een graf met één 
munt van Trajanus en één van Hadrianus (context 204). Cat. nrs. 710 (715) en 711 (715) uit
Rognée werden gevonden in een graf uit de laat-Neroonse tot vroeg-Flavische periode dat 
vaatwerk bevatte vanaf het begin van de eerste eeuw en terra sigillata die minstens teruggaat tot
de Claudische tijd (context 151).
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. Achterpoten zijn 
uitgewerkt op de voetplaat. Voorpoten met gegraveerde tenen en lange groef. UItgesculpteerde
oren vervat in de mal. .
Petrografie:  Cat. nrs. 710 en 714 werden petrografisch onderzocht.
Chemische analyse:  Cat. nr. 714 (715) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische Alliergroep
met laag gehalte aan K2O (staal UCL-LGM 714)..
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Alllier: chemische analyse 714 (715).
Datering uit context: -33/65-75 en 98/117-138/200 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling: (?)50-75/100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 710.

Cat. nr. 710. Site: Rognée. Vindplaats: Grafveld Peruwez. Context nr. 151: Graf 1 met twee hondjes (1894). 
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. 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.

Cat. nr. 711. Site: Rognée. Vindplaats: Grafveld Peruwez. Context nr. 151: Graf 1 met twee hondjes (1894). 
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. 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.

Cat. nr. 714. Site: Tongeren. Vindplaats: Zuidwestelijk grafveld. Context nr. 204: Perceel B 68c, opgraving Huybrigts,
graf 5/12/1898. 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. 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.
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Serie 718: dubbele halsband - twee ribbelvormige rimpels dwars over het voorhoofd vloeien
over in de wenkbrauwen - spitse snuit - uitpuilende ogen met gegraveerde pupillen en radiale
stralen rond de pupil - dunne halsbanden met onderlinge tussenafstand - divergerende rimpels 
op het voorhoofd - apart gevormde driehoekige voetplaat met reliëf van de achterpoten en 
gedetailleerde klauwen - apart gevormde voorpoten met lange groef op de zijkant - apart 
gevormde lusvormige staart.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4565 (718) uit Lenzburg werd gevonden in een graf dat werd 
aangelegd in de periode tussen 50 en 85/100 n.C. (context 602).
Inscriptie:  cat. nr. 4565 (718) werd gesigneerd door Carantus.
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. Achterpoten zijn 
uitgewerkt op de voetplaat. Voorpoten met gegraveerde tenen en lange groef. UItgesculpteerde
oren. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier: epigrafie (coroplast) 4565 (718).
Datering uit context: 50-85/100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4565: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4565. Site: Lenzburg. Vindplaats: Grafveld im Lindwald. Context nr. 602: Grab 40. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 11,8 cm. Bewaarplaats: Lenzburg HMA. Inventarisnummer: L 1540. 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 achterpoten zijn uitgewerkt op de voetplaat. Voorpoten met gegraveerde tenen en lange
groef. UItgesculpteerde oren. Inscriptie: op de onderzijde van de basis in gravure: CARANTVS (gegraveerd voor het
bakken). Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 29-30 Lenzburg Nr. 10 Taf. 112,4 en 113,1 (graffito); Lange
1990 (Salzburg), 124 Nr. 90 lezing CORINTVS; von Gonzenbach 1995, 60 (datering).

Serie 716: dubbele halsband - twee ribbelvormige rimpels dwars over het voorhoofd vloeien
over in de wenkbrauwen - spitse snuit met opvallend korte onderkaak - uitpuilende ogen met 
gegraveerde pupillen - de halsband en de rimpels op het voorhoofd zijn gegraveerd - korte, 
smalle fallus - apart gevormde driehoekige voetplaat met reliëf van de achterpoten en
gedetailleerde klauwen - apart gevormde voorpoten met lange groef op de zijkant - apart 
gevormde lusvormige staart.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 712 en de mal cat. nr. 4555 hebben dezelfde 
afmetingen. De afdruk van de mal is dus kleiner dan cat. nr. 712.
Externe mechanische verbanden:  stam 108.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 712 (119) uit Rognée werd gevonden in rijk een graf dat 
bijgezet werd in de laat-Neroonse of vroeg-Flavische periode dat vooral terra sigillata bevatte 
uit de periode Claudius-Nero (context 152).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Apart gevormde omhoogkrullende
doorboorde staart. Uitpuilende ogen met centrale pupil. Achterpoten zijn uitgewerkt op de 
voetplaat. Voorpoten met gegraveerde tenen en lange groef. Uitgesculpteerde oren.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: maldeel 4555 (716).
Datering uit context: -89/65-75 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
(?)50-75/100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 712.

Cat. nr. 4555. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: bovenste helft van
het maldeel van de voorzijde. Hoogte: 7 cm. Breedte: 5 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 206. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde voorpoten. Oog met centrale 
pupil. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 41 Pl.19, f (statuette van een hond met zelfde herkomstgegevens Pl. 
20,j).

Cat. nr. 712. Site: Rognée. Vindplaats: Grafveld Peruwez. Context nr. 152: Graf 2 (1894). 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 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Bequet 1895, 81 en Pl.; Dheedene 1959, 133, nr. 674.
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Serie 717: dubbele halsband - twee ribbelvormige rimpels dwars over het voorhoofd vloeien
over in de wenkbrauwen - stompe snuit - lange, licht verbredende fallus tot aan de knieën - 
geen staart - driehoekige voetplaat zonder reliëf.
Interne mechanische verbanden:  de voorzijde van cat. nr. 717 is 15 % kleiner dan de mal cat.
nr. 4550. De contouren en de positie van de fallus zijn gelijk, maar cat. nr. 4550 heeft een iets
hoger geheven kop. De keerzij de van cat. nr. 717 is 10 % kleiner dan de mal cat. nr. 4553. De
rechterzijde van cat. nr. 715 is 2 % kleiner dan die van cat. nr. 717 en de snuit van cat. nr. 717
is langer. Cat. nr. 715 is 3 % kleiner dan cat. nr. 719. Cat. nr. 4563 is 15 % kleiner dan cat. nr. 
715.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4550 (717) en 4553 (717) uit Toulon-sur-Allier worden 
algemeen gedateerd binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100
en 200/220 n.C. (context 788).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4553 (717) werd gesigneerd door Abudinos/Abudinus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde voorpoten. UItgesculpteerde oren. Rond of spleetvormig
luchtgat in de linkeroksel.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Atelier Champ Lary: maldeel en
epigrafie (coroplast) 4553 (717).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 715.

Cat. nr. 4563. Site: Arpajon. Vindplaats: onbekend. Context nr. 281: onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
10 cm. Breedte: 5,4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 6883. Verzameling: 
Oppermann. Productietechniek: twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Apart
gevormde voorpoten. Groot luchtgat in de linkeroksel. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972,
345 nr. 1052.

Cat. nr. 715. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 716. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 4550. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de voorzijde. Volledig. Hoogte: 14,7 cm. Productietechniek: kleimal. Twee 
maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde voorpoten. Bibliografie: Tudot 1860, pl.5:
voorzijde; Van Boekel 1987, 228 Fig. 19: voorzijde.

Cat. nr. 4553. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Volledig. Hoogte: 14,6 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. 
Inventarisnummer: 5.3.100. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd 
voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd: ABVDINOS of ABVDINVS. Kleur: wit. Bibliografie: Tudot 1860,
pl.5 afbeelding van de rugzijde; CIL XIII, 10015, 4a; Van Boekel 1987, 228 Fig. 19: afbeelding van de rugzijde ;
Lange 1990 (Salzburg), 126-127 Nr. 98: afbeelding van de binnenzijde; Bémont et al. 1993, 111 (M. Jeanlin): 
inscriptie.

Cat. nr. 719. Site: Waasmunster Pontrave. Vindplaats: Durme (?). Context nr. 242: Onbekend. 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. 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.
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hond zittend met halsband en klokje

kop naar rechts - omhoogkrullende staart

Serie 722: het uiteinde van de staart ligt S-vormig op de rechterdij - de voorpoten staan los van
elkaar: apart gevormd ? In dat geval is ook de voetplaat apart gevormd.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Plaatvormig voetstuk.
Geïntegreerde doorboorde krulstaart.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4605: Lange 1994.

Cat. nr. 4605. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Luxemburger Strasse. Context nr. 564: Onbekend. Bewaringstoestand: 
het linkeroor en kleine fragmenten van de rug ontbreken. Hoogte: 11,3 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. 
Inventarisnummer: 38,254. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Plaatvormig voetstuk. 
Geïntegreerde doorboorde krulstaart. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 300 Serie 292 Nr. 1 Abb.97.

hond liggend

kop naar links - staart omhooggekruld

Serie 723: rechtopstaande oren - de linkervoorpoot hangt omlaag over de rand van de basis - 
geïntegreerde staart en platte geïntegreerde basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4607 is 5 % kleiner dan cat. nr. 4606.
Externe mechanische verbanden:  stam 109.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4607 (723) is afkomstig van de depotvondst van Bingen
(context 342). Deze context kwam tot stand tussen 140 en 150 n.C. en bevatte voornamelijk 
voorwerpen uit het tweede kwart van de tweede eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig
voetstuk. Geïntegreerde doorboorde krulstaart. Groot rond luchtgat in het midden van de
onderzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100/140-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4606: Lange 1994.

Cat. nr. 4607. Site: Bingen. Vindplaats: Hasengasse. Context nr. 342: Gesammtfund 1895/1896. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 7,7 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Verzameling: Seyler, Bingen. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Geïntegreerde doorboorde krulstaart. Groot rond 
luchtgat in het midden van de onderzijde. Kleur: wit. Zwarte beschildering op de halsband en de rand van de basis. 
Bibliografie: Behrens 1915, 99 Nr. 15 Taf. VI A,3; Lange 1994, 300 Serie 294 Nr. 2.

Cat. nr. 4606. Site: Kärlich. Vindplaats: Gräberfeld, zwischen Urmitz und Weissenturm (1912). Context nr. 536: . 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 7,8 cm. Breedte: 11,2 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 
24223. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. 
Geïntegreerde doorboorde krulstaart. Bibliografie: Lange 1994, 300 Serie 294 Nr. 1 Abb.98.

Serie 724: rechtopstaande oren - lange hals - voorpoten niet zichtbaar - rechthoekige basis met
geprofileerde onderrand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 720 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd vierhoekig
voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. Geen luchtgat.
Productieregio:  Centraal-Gallië (afwijkend procédé). Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre 
Beauvoir: statuette 4611 (724).
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4611: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 720. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Kleur: beige (geeloranje). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: 
Despriet 1973, 37 nr. 143.

Cat. nr. 4611. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: de keerzijde van de kop ontbreekt. Hoogte: 5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28063. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerd vierhoekig voetstuk: balk met geprofileerde onderrand. Geen luchtgat. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 348 nr. 1068.
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Serie 732: rechtopstaande oren - lange hals - ver uitgestrekte voorpoten - dunne staart met 
verdikt uiteinde - plat standvlak.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4438 (656) uit Dillingen-Pachten werd gevonden in een graf 
met voorwerpen die typisch zijn voor het laatste kwart van de eerste eeuw en de eerste helft van
de tweede eeuw. Het graf werd aangelegd in de loop van de eerste helft van de tweede eeuw 
(context 405).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geen voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Datering uit context: 77/100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4437: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4437. Site: Dillingen-Pachten. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 405: Grab 236a. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 7,2 cm. Breedte: 10 cm. Bewaarplaats: Saarbrücken LS. Inventarisnummer: 1953: 236. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geen voetstuk. Lange ovale ogen. Kleur: wit. 
Bibliografie: Weisgerber 1974 (Saarbrücken), 79, Taf. 10,5; von Gonzenbach 1986, 70 Pachten Nr. 3 Taf. 46,2.

kop naar links - staart omlaag

Serie 725: rechtopstaande oren - korte uitgestrekte voorpoten - geen basis.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geen voetstuk. Luchtgat onder
in de buik.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4610
(725).
Bibliografie foto: cat. nr. 4610: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4610. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: voorpoten en sokkel ontbreken. Hoogte: 7,2 cm. Breedte: 8,4 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28000. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geen voetstuk. Luchtgat onder in de buik. Kleur: wit. Oppervlak: glad, 
poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 348 nr. 1069.

hond liggend met halsband

één halsband - kop naar rechts - staart omhooggekruld

Serie 726: rechtopstaande oren - voorpoten uitgestrekt naar voor - geen basis.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geen voetstuk. .
Productieregio:  Centraal-Gallië (iconografie). Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: 
maldeel 4612 (726).
Bibliografie foto: cat. nr. 4612: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4612. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de keerzijde. Hoogte van de afdruk 3,8 cm. Lengte 5,5 cm. Hoogte: 5,3 cm. Breedte: 
5,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28063. Verzameling: L. Esmonnot, 
Moulins. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geen voetstuk. Kleur: wit. Oppervlak: glad, 
poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 348 nr. 1067: met verwijzing naar Grieks-Romeinse voorbeelden..

drie halsbanden - kop naar links - staart omhooggekruld

Serie 727: rechtopstaande oren - voorpoten uitgestrekt naar voor - geïntegreerd platte voetplaat
- de linkervoorpoot hangt over de rand van de basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 109.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig
voetstuk. Gat ingesneden in de onderzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100/140-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4608: Lange 1994.

Cat. nr. 4608. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 6,5 cm. Breedte: 9,7 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 803. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Gat ingesneden in de onderzijde. Gat 
ingesneden in de onderzijde. Kleur: witbeige. Bibliografie: Lange 1994, 300 Serie 293 Nr. 1.
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Serie 728: rechtopstaande oren - voorpoten uitgestrekt naar voor - geïntegreerd platte voetplaat
- drie voorpoten: de rechtervoorpoot hangt over de basisrand, de linkervoorpoot niet .
Externe mechanische verbanden:  stam 109.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4604 (728) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig
voetstuk. Bijgesneden naad. Spleetvormig luchtgat tussen de voetplaat en het lichaam aan de 
linkerzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië (afwijkend procédé).
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/140-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 728.

Cat. nr. 4604. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
deel van de voetplaat, de voorpoten, de borst en het uiteinde van de linkerachterpoot. Breedte: 7,2 cm. Bewaarplaats: 
Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 8586. Vondstspecificatie: (1885/1886). Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 96 Nr. 213.

Cat. nr. 728. Site: Martelange Grumelange. Vindplaats: Hohdoor. Context nr. 124: Cella. 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. 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.

kop naar voor - gegraveerde pels - korte voorpoten

Serie 729: naar achter liggende oren - amandelvormige ogen met gegraveerde pupil - voorpoten
met lange gegraveerde tenen - geen basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4613 is 10 % kleiner dan cat. nr. 4614.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4614 uit het heiligdom van Les Bolards, werd samen met andere
statuetten gevonden op het vloerniveau van de tweede tempelfase. Deze fase loopt van de
Tiberische tijd tot na de regeerperiode van Nero (context 696). Cat. nr. 4613 uit
Windisch/Brugg werd gevonden in een graf uit de Aarauerstrasse uit de periode tussen 54 en 
68/80 (context 844).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geen voetstuk. Ogen met 
centrale pupil. Neusgaten aangeduid. Voorpoten gegraveerd met drie rechtlijnige groeven.
Luchtgat onder de buik.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 54-68/80 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4613: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4614. Site: Nuits-Saint-Georges Les Bolards. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 696: Second temple,
vondstensemble op de vloer van de cella. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 5 cm. Breedte: 7,4 cm. 
Bewaarplaats: Les Bolards DF. Inventarisnummer: 147. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geen voetstuk. Ogen met centrale pupil. Neusgaten aangeduid. Voorpoten gegraveerd met drie 
rechtlijnige groeven. Luchtgat onder de buik. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 143 nr. 350; von Gonzenbach 1995,
Taf. 127,3.

Cat. nr. 4613. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Grafveld Aarauerstrasse. Context nr. 844: Grab 10 (1937). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 4,2 cm. Breedte: 8 cm. Bewaarplaats: Brugg VM. Inventarisnummer: 37.919. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geen voetstuk. Ogen met centrale pupil. Neusgaten 
aangeduid. Voorpoten gegraveerd met drie rechtlijnige groeven. Luchtgat onder de buik. Kleur: wit. Bibliografie: von
Gonzenbach 1986, 46-48 Vindonissa Nr. 31 Taf. 113,2.

hond liggende met halsband en klokje

kop naar links - poten uitgestrekt naar voor

Serie 730: rechtopstaande oren - geen basis.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4609 (730) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geen voetstuk. Onderaan 
gesloten met apart gevormde afdekplaat. Twee luchtgaten, geboord oor de oren.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4609: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4609. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Breedte: 10,9 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9466. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geen voetstuk. Onderaan gesloten met apart gevormde afdekplaat. Twee 
luchtgaten, geboord oor de oren. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 78 Nr. 45 Taf. 113,5; Lange 1990
(Salzburg), 127 Nr. 99.

kop naar rechts - korte voorpoten
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Serie 731: rechtopstaande oren - plat standvlak.
Inscriptie:  cat. nr. 4616 (731) werd gesigneerd met de letters P.C.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig
voetstuk met inscriptie op de voorzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië (vondstspreiding).
Bibliografie foto: cat. nr. 4616: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4616. Site: Vidy. Vindplaats: Heiligdom (?) En Maladière. Context nr. 830: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 7,5 cm. Bewaarplaats: Vidy MR. Inventarisnummer: 1712. Productietechniek: twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Inscriptie: vooraan op de rand van het voetstuk een
gedeeltelijk leesbare inscriptie: P.C[...]AV.FEC. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 44 Vidy Nr. 5 Taf.
113,4.

leeuw

leeuw staand

grote geblokte kop - sculpturale manen

Serie 805: opgerichte kop - openstaande muil - kop en manen vormen een rechthoek - 
linkervoorpoot en linkerachterpoot vooruit geplaatst - gekrulde staart - geïntegreerde poten: 
losstaande poten met alleen klauwen weergegeven aan de buitenzijde, vlakgestreken aan de
binnenzijde - apart gevormde staart en voetplaat.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 3748 (805) is 12 % kleiner dan de afdruk van cat. nr.
4739 (805).
Externe mechanische verbanden:  stam 121.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4738 (805) uit Chamalières werd gevonden in een graf met 
zeven statuetten en een doorboorde munt van Nerva (96-98) met zeer sterke gebruikssleet 
(context 384). Het graf werd vermoedelijk pas aangelegd na het midden van de tweede eeuw.
Cat. nr. 4980 (805) uit Grand werd gevonden in waterput met een vulling uit de tweede en 
derde eeuw (context 939).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
plaatvormig voetstuk. Geïntegreerde poten: losstaande poten met alleen klauwen weergegeven
aan de buitenzijde en vlakgestreken aan de binnenzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: maldeel 4739 (805).
Datering uit context: 150/200-400 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
150/200-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4738: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4739. Site: Autun. Vindplaats: Casernes (1876). Context nr. 300: onbekend. Bewaringstoestand: fragment van
het maldeel van de rechterzijde. Kop en rechtervoorpoot. Hoogte van de afdruk 10,1 cm. Bewaarplaats: Autun MR. 
Inventarisnummer: 339. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten:
losstaande poten met klauwen weergegeven aan de buitenzijde. Kleur: roze met oker vlekken. Bibliografie: Vertet en
Vuillemot 1973, 41 pl.19,g.

Cat. nr. 4738. Site: Chamalières. Vindplaats: Grafveld aan de Avenue des Thermes, ancien parc du château de
Montjoli. Context nr. 384: Graf met zeven statuetten. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 9,6 cm. Breedte: 12 cm. 
Bewaarplaats: Clermont-Ferrand MB. Inventarisnummer: 977.28.275. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde
en rechterzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Geïntegreerde poten: losstaande poten met klauwen 
weergegeven aan de buitenzijde. Gegladde buik. De poten zijn vlak afgeschraapt aan de binnenzijde. Bibliografie: 
Gallia 17, 1959, 372-374 fig. 11 boven (Fournier); Rouvier-Jeanlin 1986, 147 nr. 359.

Cat. nr. 4980. Site: Grand. Vindplaats: rue de Joinville. Context nr. 939: puits “Spindler”. Bewaringstoestand: 
volledig. Breedte: 8 cm. Bewaarplaats: Grand. Bibliografie: Bertaux 1994, 6 fig. 9.
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Serie 806: opgerichte kop - openstaande muil - kop en manen vormen een rechthoek - poten 
naast elkaar - gekrulde staart - apart gevormde poten, staart en voetplaat.
Interne mechanische verbanden:  de beeldjes stammen niet uit dezelfde mal. De muil van cat.
nr. 4741 staat verder open. Cat. nr. 4740 heeft een mannelijk geslachtsorgaan. Meer exemplaren
zou een verdere verdeling in aparte series mogelijk maken. De kop is bijgevolg in de huidige 
stand van onderzoek het criterium voor vergelijking. De kop van cat. nr. 4742 is 10 % kleiner 
dan die van cat. nr. 4741.
Externe mechanische verbanden:  stam 121.
Iconografische verbanden:  voor de typische kop en manen: zie leeuw die zich op een gladiator
stort uit Chalon-sur-Saône, gevonden in 1856 op de plaats van het grafveld La Citadelle
(Augros en Feugère 2002; 9-13, fig. 6). Deel van een Mausoleum: symboliseert de macht van 
het hiernamaals op het leven, ongeacht de kracht die ervan uitgaat (Augros en Feugère 2002,
10).
Inscriptie:  het maldeel cat. nr. 4979 (806) werd op de buitenzijde gesigneerd door Lucanus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten.
Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk.Apart gevormde staart.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4740 
(806); Saint-Rémy-en-Rollat Les Crêches: statuette 4742 (806); Gueugnon Le vieux Fresnes of
Toulon-sur-Allier: epigrafie (coroplast) 4979 (806).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 150/200-250 n.C. Datering gecorrigeerd met 
inscriptie: 150-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4742: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4740. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: avenue de la Gare, près de la caserne 1859/1860. Context nr. 945: . 
Bewaringstoestand: romp en kop. Hoogte: 7,3 cm. Breedte: 12,4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 1671. Verzameling: Fabre, Clermont-Ferrand. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormde staart. Mannelijk geslachtorgaan. Geen luchtgat. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 355 nr. 1090.

Cat. nr. 4979. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel voor 
de rechterzijde. Bewaarplaats: Moulins MAA. Productietechniek: Kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Geïntegreerde poten. Apart gevormde staart. Inscriptie: op de rugzijde van het maldeel LVCANVS. 
Bibliografie: Tudot 1860, Pl. 62 midden bovenaan: de tekening is die van een afdruk van de mal..

Cat. nr. 4741. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: de rechterkant van de romp, de poten, de staart en de standplaat ontbreken. Hoogte: 8 cm. 
Breedte: 12,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28060. Verzameling: L.
Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Muil ver open. Staart, poten en
standplaat werden apart gevormd. Kleur: oker. Hardheid: zacht. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 355 nr. 1091.

Cat. nr. 4742. Site: Saint-Rémy-en-Rollat Les Crêches. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 763: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 9,5 cm. Breedte: 13,3 cm. Bewaarplaats: Clermont-Ferrand MB. 
Inventarisnummer: 56.513.1. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd vierhoekig
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde staart. Geen luchtgat. Gegladde buik. Kleur: wit, plaatselijk roodachtig en 
zwart. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 147 nr. 360.

Serie 807: neergebogen kop - rechte snuit - concave neusrug - rechtervoorpoot vooruit - 
geïntegreerde poten, gladgeschraapt aan de binnenzijde.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Geïntegreerde poten, gladgeschraapt aan de
binnenzijde. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4743: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4744. Site: Nijmegen. Vindplaats: Bronsgeeststraat (Nijmegen-West). Context nr. 686: Opgravingen OGA 
(1986), kuil in de nabijheid, maar buiten de stadswal van Ulpia. Bewaringstoestand: voetplaat met één klauw en een 
deel van de staart. Breedte: 12,8 cm. Bewaarplaats: Nijmegen OGA. Inventarisnummer: Ulpia 1986.810.dd. 
Productietechniek: apart gevormd plaatvormig voetstuk. Kleur: wit. Oppervlak vuilwit met roestplekken. Hardheid: 
medium. Oppervlak: glad. Bibliografie: Van Boekel 1987, 767 nr. 251.

Cat. nr. 4743. Site: Vechten. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 816: Onbekend. Bewaringstoestand: voorste helft. 
Hoogte: 7,2 cm. Bewaarplaats: Utrecht POM. Inventarisnummer: 5644. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Apart gevormde poten en staart.  Breed gladgestreken 
naad. Kleur: wit. Hardheid: medium. Bibliografie: Van Boekel 1987, 765-766 nr. 250.
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Serie 808: neergebogen kop - convex voorhoofd en neusrug - voorpoten naar voor gestrekt - 
achterpoten geplooid - geïntegreerde poten, staart en voetplaat.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Geïntegreerde poten en staart. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4777: Lange 1994.

Cat. nr. 4777. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. De
voetplaat is beschadigd. Hoogte: 7,4 cm. Breedte: 12 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 2623. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd 
plaatvormig voetstuk. Geïntegreerde poten en staart. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994,
298 Serie 288 Nr. 1.

kleine kop - neerliggende, gegraveerde manen

Serie 809: de staart maakt een convexe beweging van de bil tot de voetplaat - verticale 
voorpoten - holle rug - bolle vooruitspringende borst - geïntegreerde poten, staart en voetplaat:
de poten zijn per twee verbonden.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4746 is 4 % kleiner dan cat. nr. 4749. Cat. nr. 4747 is
1 % kleiner dan cat. nr. 4746.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4749 uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een graf uit
de periode Heddernheim IIA, gedateerd tussen 103/111 en 150 n.C. (context 429).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Geïntegreerde poten en staart. Breed 
gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 103/111-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4746: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4749. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 429: Grab 197:
periode Heddernheim IIA. Bewaringstoestand: twee fragmenten: achterpoten en staart met een hoogte van 4,8 cm; 
stuk van de standplaat met een lengte van 5 cm. Sporen van verbranding. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  4206g. Kleur: wit, plaatselijk roze. Oppervlak gedeeltelijk grijs verbrand. Beschildering: 
volgens Rüger 19980 vermoedelijk bruine verfresten op de rand van de plint en de naast de staart. Bibliografie: Rüger
1980, 98 nr. 218: Periode Heddernheim IIA.

Cat. nr. 4745. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Luxemburger Strasse. Context nr. 564: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Breedte: 9,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 3211. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Geïntegreerde poten en staart. Kleur: wit. Bibliografie: 
Loeschcke 1911, 155 Nr. 3211 Taf. 108; Lange 1994, 298 Serie 287 Nr. 1.

Cat. nr. 4747. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 677: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 7,5 cm. Breedte: 10  cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: 1.1984.216. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk.
Geïntegreerde poten en staart. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 764 nr. 249.

Cat. 
7,8 cm. Bewaarplaats: Worms MSW. Inventarisnummer: R 707. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Geïntegreerde poten en staart. 
Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Van Boekel 1987, 700 Fig. 127; Lange 1994, 298 Serie 287 Nr. 4.

Serie 810: de staart maakt een convexe beweging van de bil tot de voetplaat - voorpoten licht
naar voor gestrekt - vlakke borst - geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per
twee verbonden.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4750 werd gevonden in een graf uit het laatste kwart van de
eerste eeuw of de eerste helft van de tweede eeuw (context 406).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Plaatvormig voetstuk.
Geïntegreerde poten en staart. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 77/100-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4750: Weisgerber 1974 (Saarbrücken).

Cat. nr. 4750. Site: Dillingen-Pachten. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 406: Grab 236b. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 6,6 cm. Breedte: 10,6 cm. Bewaarplaats: Saarbrücken LS. Inventarisnummer: 1953: 236. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Plaatvormig voetstuk. Geïntegreerde poten en staart.
Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Weisgerber 1974 (Saarbrücken), 79, Taf. 10,4; von Gonzenbach 
1986, 70 Pachten Nr. 6 Taf. 122,3.
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Serie 811: de staart maakt een convexe beweging van de bil tot de voetplaat - schuin
vooroverhellende borst en hals - geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee
verbonden.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4748 uit Dhronecken werd gevonden in een graf uit de eerste 
eeuw (context 399).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 0-100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4748: Hettner 1901.

Cat. nr. 4748. Site: Dhronecken Hochwald. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 399: Grab 2. Bewaringstoestand: 
volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 99,362e. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Geïntegreerde poten en staart. Kleur: wit. Bibliografie: Hettner 1901, 77 
Nr. 255 Taf. XII,31.

leeuw liggend

grote geblokte kop - sculpturale manen

Serie 812: open muil - dunne staart, op de rug gekruld - schuine, parallelle hals- en neklijn.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten 
en staart. Apart gevormd voetstuk. Pupil aangeduid.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4751: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4751. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van 
de rechterzijkant. Hoogte: 14,3 cm. Breedte: 7,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 25451. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: kleimal.
Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Apart gevormd voetstuk. Muil ver open. 
Pupil aangeduid. Kleur: gebroken wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 355-356 nr. 1092.

leeuw liggend met prooi

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

Serie 813: voorhoofd en neusrug convex - gebogen neklijn - ribben en bilspieren weergegeven
- geïntegreerde standplaat.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Breed
gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4752: Lange 1994.

Cat. nr. 4752. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 7,6 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 38,255. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde
en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk.
Breed gladgestreken naad. Kleur: witbeige. Beschildering: ogen en oren van de prooi donker beschilderd. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 701 Fig. 128; Lange 1994, 299 Serie 290 nr. 1 Abb.95.

leeuw liggend met recipiënt

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

Serie 814: rechthoekig voetstuk met geprofileerde bovenrand.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart toegevoegd recipiënt (?).
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4753: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4753. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 386: Onbekend. Bewaringstoestand: de kop
ontbreekt en de sokkel is gerestaureerd. Hoogte: 6,6 cm. Breedte: 11,3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye 
MAN. Inventarisnummer: 28122. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins: 298. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Recipiënt (?) apart toegevoegd . Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 356 nr. 1094.

paard

paard naakt

apart gevormde poten, staart en voetplaat - kamvormig opgerichte manen
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Serie 969: holle rug - rechte halslijn - licht bolle buik - hengst.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 886 (969) uit Asse werd gevonden in een kuil met een rijke 
vulling die dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C. met het 
zwaartepunt na het midden van de tweede eeuw (context 8).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Luchtgat aan de onderzijde van de rechterflank in de buurt van de geslachtsdelen.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 90 -220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 886.

Cat. nr. 886. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Lens 1989, 54-55 nr. 27.

Serie 733: 7 dikke, verticaal gerichte lokken met afgeronde top - kop horizontaal - 
amandelvormig gegraveerd oog, parallel aan het voorhoofd - rechte rug - rechte buik - verticale
hals en boeg.
Inscriptie:  maldeel 4628 (733) werd gesigneerd door Caratos.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevorrmd 
voetstuk. Apart gevormde poten en staart.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier: epigrafie (coroplast) 4628 (733).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4628: MZ 34, 1939.

Cat. nr. 4628. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig
maldeel van de rechterzijde. Lengte van de mal 14 cm. Breedte: 14 cm. Bewaarplaats: Mainz RGZ. 
Inventarisnummer: O. 29921. Verzameling: A. Schweitzer, Genf. Vondstspecificatie: Herkomst Frankrijk: zie
museumarchief Mainz RGZ. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Inscriptie: op de rugzijde van het maldeel in gravure: CARATOS. 
Bibliografie: MZ 34, 1939, 4, Taf. II,1 (G. Behrens): signatuur gelezen als CARALOS.

Serie 734: fijn gegraveerde manen, met groeven dwars gericht op de nek - kop op 45°, met het
oog en het oor volgens dezelfde oriëntatie - oog met boogvormige wenkbrauw, parallel aan het
voorhoofd - ringvormige neusgat - het plat lusvormig oor ligt volledig op de manen - bolle boeg
- aanduiding van de spieren in de hals en op de boeg.
Interne mechanische verbanden:  bij cat. nr. 4630 is het lusvormig oor iets groter en een 
ringvormig ornament werd toegevoegd tussen de oren.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 873 (734) uit Asse werd gevonden in een kuil met een rijke 
vulling die dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C. met het 
zwaartepunt na het midden van de tweede eeuw (context 8).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevorrmd voetstuk. Apart
gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. Oog met wenkbrauw in reliëf. Ringvormige neus
met neusgat. Tweespan met apart gevormd juk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 90 -220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4630: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 873. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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.

Cat. nr. 4630. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
tweespan. Restauratie aan de zijkanten van het juk, het rechterpaard, delen van de poten en de staart van het 
linkerpaard. Hoogte: 16,8 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9440. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Oog met wenkbrauw 
in reliëf. Ringvormige neus met neusgat. Tweespan met apart gevormd juk. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990
(Salzburg), 121 Nr. 82: datering tussen 90 en 150 n.C. naar parallellen uit Asse.
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Serie 735: boogvormig op de kop en verbredend midden op de nek - fijn gegraveerde manen,
met dwars gerichte groeven op de nek en de schoft - kop op 45° - rechtopstaande, naar voor 
gerichte oren, volledig tegen de manen geplakt - klein gegraveerd horizontaal oog met 
boogvormige wenkbrauw, parallel aan het voorhoofd - ringvormige neusgat - zichtbare 
overgang van hals naar boeg - zwak gebogen rug en buik.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevorrmd 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 uitgesneden aan de voorzijde. Tweespan met apart gevormd juk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 782.

Cat. nr. 782. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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: fijn gegraveerde manen, dwars op nek en schoft aan de linkerkant, schuin omhoog
aan de rechterkant - rechts valt een puntige lok op de schouder - kop op 55°, met het oog en het
oor volgens dezelfde oriëntatie - het plat, lusvormig oor ligt half op de kop en half op de manen
- rechte rug - rechte tot zwak bolle buik.
Interne mechanische verbanden:  de exemplaren komen uit verschillende mallen. Cat. nrs.
4633, 863 en 864 hebben een groter oor en oog. Cat. nrs. 593, 619 en 865 zijn hengsten. De 
manen van cat. nr. 4632 zijn duidelijk verkort en raken de schouder niet meer. De kop is dieper
gebogen en staat op 70°. Het linkeroog is eerder horizontaal gegraveerd bij cat. nrs. 863, 4632 
en 3494 en halfgesloten bij cat. nrs. 3494 en 4632.
Cat. nr. 863 (736) uit Asse is 2 % kleiner dan cat. nr. 3494 (736) uit Brive. De halsbreedte van 
cat. nr. 593 (736) uit Asse is 6 % kleiner dan die van cat. nr. 863 (736). Het maldeel cat. nr. 
4633 (736) is 9 % kleiner dan cat. nr. 593 (736). Door de krimp van de afdruk zal het verschil
met de afgewerkte exemplaren nog grotere zijn.
Externe mechanische verbanden:  stam 110.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4633 (736) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787). Cat. nr. 3494 (736) uit Brive werd gevonden in de rue Charles Teyssier en 
behoort tot een productie die ouder is dan die van het lokale atelier in de rue Marie-Rose 
Guillot en dus ouder dan het midden van de tweede eeuw (context 369). Cat. nrs. 863 (736),
864 (736) en 865 (736) uit Asse werden gevonden in een kuil met rijke vulling die dateert van 
het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C. (context 8).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevorrmd 
voetstuk. Geïntegreerde geslachtdelen of geen geslachtsdelen. Gegraveerd oog met soms een
aanduiding van de pupil. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. Luchtgat 
onderaan in de buik. Tweespan met apart gevormd juk.
Petrografie:  Cat. nr. 863 (736), 865 (736) en 3494 (736) behoren petrografisch tot pasta 5, 
toegeschreven aan Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
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).
Datering uit context: 90 -150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 593.

Cat. nr. 593. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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.
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Cat. nr. 606. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Bibliografie: De Laet 1942, 46, pl. II fig. 3 bovenste rij, links.

Cat. nr. 619. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Kleur: wit. Oppervlak: glad.

Cat. nr. 863. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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.

Cat. nr. 3494. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: rue Charles Teyssier (1980/1981). Context nr. 369: Onbekend. 
Bewaringstoestand: linkerkant van de kop. Lengte 6 cm. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. 
Inventarisnummer: 81 67 1048. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde oren. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Oppervlak oranje. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Moser-Gautrand en Moser 1981, 31 Pl.VIc: “terre blanc-crème, face externe patinée brun, coup de feu
gris”.

Cat. nr. 4632. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: avenue de la Gare, près de la caserne 1859/1860. Context nr. 945: . 
Bewaringstoestand: kop, hals en rechterflank. Hoogte: 8,4 cm. Breedte: 11 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 1663. Verzameling: Fabre, Clermont-Ferrand. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geen geslachtdelen. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. 
Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 326 nr. 973.

Cat. nr. 4633. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de rechterkant. Een fragment van de snuit ontbreekt. Hoogte: 9,5 cm. Breedte: 11
cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Verzameling: E. Tudot, Moulins; Oppermann. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geen geslachtdelen. Apart gevormde poten en staart.
Geïntegreerde oren. Gegraveerd oog met aanduiding van de pupil. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 325-326 nr. 972; Lange 1990 (Salzburg), 49 Nr. 9.
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Serie 737: fijn gegraveerde manen, met schuin omhoog gerichte groeven aan de linkerkant - 
kop op 50° met het oog en het oor volgens dezelfde oriëntatie - plat, lusvormig oor - rechte rug
- rechte buik - korte hals: de kin op gelijk niveau met de rug.
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4634 (737) werd gesigneerd door Pistillus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevorrmd 
voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. .
Chemische analyse:  Cat. nr. 4634 (737) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische 
Alliergroep met laag gehalte aan K2O en werd in de literatuur toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre (Rey-Delqué 1985, 49: testresultaat LRMF
6394 en herkomstinterpretatie Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre).
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: epigrafie (coroplast) 4634 (737); Allier: 
chemische analyse 4634 (737). Blijkbaar werden de producten van Pistillus niet alleen in Autun
maar ook elders in het Alliergebied vervaardigd.
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4634: Rey-Delqué 1985.

Cat. nr. 4634. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van 
de rechterzijde. Volledig. Lengte van de binnenzijde 10 cm. Lengte van de buitenzijde 11,5 cm. Breedte: 11,5 cm. 
Bewaarplaats: Toulouse MSR. Inventarisnummer: 27063. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. Inscriptie: op de rugzijde 
gegraveerd PISTILLVS. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Oppervlak: glad. Bibliografie: Rey-Delqué 1985, 48-49 nr.
14.

Serie 738: fijn gegraveerde manen, met groeven schuin omhoog gericht aan beide kanten - 
links en rechts vallen de manen tot op de schouders - kop op 50° - bol voorhoofd en concave 
neusrug - horizontaal gegraveerde ogen - rechtopstaande naar voor gerichte oren - rechte rug - 
rechte buik .
Gedateerde contexten:  cat. nr. 868 uit Asse werd gevonden in een kuil met een rijke vulling 
die dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C., met het 
zwaartepunt na het midden van de tweede eeuw (context 8). Cat. nr. 543 uit Harelbeke werd 
gevonden in een verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context
74). Cat. nr. 1161 uit Velzeke werd gevonden in een kuil in de nabijheid van het westelijk 
heiligdom met vaatwerk uit de periode tussen 150 en 275 n.C. (context 229).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevorrmd plaatvormig 
voetstuk. Apart gevormde poten en staart. Apart gevormde oren. Gegraveerd oog met centrale 
pupil. Luchtgat onderaan in de buik. Insnede op het voorhoofd. Neusgaten diep gegraveerd.
Tweespan met apart gevormd juk of man tussen twee paarden. .
Petrografie:  Cat. nr. 543 (738), 868 (738) en 1161 (738) behoren petrografisch tot pasta 13, 
toegeschreven aan de omgeving van Asse en Harelbeke.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Asse/Harelbeke: petrografische analyse 543 (738), 
868 (738) en 1161 (738).
Datering uit context: 100/150-220/275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4621: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 546. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 594. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Kleur: grijswit. Oppervlak: licht schurend. 
Bibliografie: De Laet 1942, 45, pl. II fig. 3 links midden.

Cat. nr. 600. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Kleur: grijswit. Oppervlak: licht schurend. 
Bibliografie: De Laet 1942, 45, pl. II fig. 3 voorlaatst rij, rechts.
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Cat. nr. 868. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. Kleur: oranje tot helder bruin (Munsell 2,5 YR 5,5/6). Plaatselijk bleker oppervlak: op beide kanten van
de 
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.

Cat. nr. 543. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 4258. Site: Nijmegen. Vindplaats: Grafveld Hees. Context nr. 677: Onbekend. Bewaringstoestand: het hoofd
van de man ontbreekt. Toevoeging in plaaster van een deel van het voetstuk, de rechtervoorpoot van het rechterpaard 
en de linkervoorpoot van het linkerpaard. Hoogte van de man 8,3 cm. Rechterpaard met hoogte van 11,5 cm en een
lengte van 10,1 cm. Linkerpaard met hoogte van 11,1 cm en een lengte van 10,0 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. 
Inventarisnummer: e 1909/5.3. Productietechniek: man uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Twee apart 
gevormde paarden, elk uit twee maldelen. Apart gevorrmd plaatvormig voetstuk. Paarden met apart gevormde poten 
en staart, apart gevormde oren en gegraveerde ogen met centrale pupil. Twee zware kleiproppen, links en rechts tegen
de armen van de man, verzekerden de verbinding met de twee paarden. Klein luchtgat in de buik van de paarden. 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: hard. Oppervlak: zacht. Bibliografie: Van Boekel 1987, 760-762 nr.
247.

Cat. nr. 4621. Site: Nijmegen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 673: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard 
zonder de poten en de standplaat. Restanten van een kleiprop op de linkerdij, vermoedelijk voor de aanhechting van 
een tweede paard of een staande man. Hoogte: 6,3 cm. Breedte: 9,7 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. 
Inventarisnummer: e 1910/5.37.21c. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde 
poten en staart. Apart gevormde oren. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Rond luchtgat, onderaan op de naad, net 
voor de achterpoten. Tweespan met apart gevormd juk of man tussen twee paarden. Kleur: witter dan Munsell 10 YR
8/1, plaatselijk reddish orange 10 R 6/6. Oppervlak beige bruin. Volgens Van Boekel 1987 resten van licht rode 
beschildering (Munsell orange 2,5 YR 6/8). Vermoedelijk gaat het om een rode verkleuring van de pasta. Hardheid: 
zacht. Oppervlak: ruw. Bibliografie: Van Boekel 1987, 763 nr. 248.

Cat. nr. 1161. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: westelijk heiligdom C 903 k en C 904 (VDC). Context nr. 
229: Perceel C 903 k, sleuf X, grote vergraving, spoor 1140 (1996). 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. 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.

Cat. nr. 4620. Site: Versigny. Vindplaats: Gallo-Romeinse woning, vergezeld van munten, uit de Hoge Keizertijd. 
Context nr. 824: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder de poten en de standplaat. Productietechniek: twee
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Apart gevormde oren. Gegraveerde ogen met
centrale pupil. Insnede op het voorhoofd. Neusgaten gegraveerd. Bibliografie: Gallia 25, 1967, 190-191 fig. 7 rechts.

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

731



Serie 968: rechte, vrijwel verticale halslijn - schuine neklijn - rechtopstaande oren.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 633 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde poten en staart.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 633: Despriet 1973.

Cat. nr. 633. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. Bibliografie: Despriet 1973, 42 fig. 15 rechts boven.

Serie 739: de maantop valt rond de oren - kop op 25° - versmallende neusrug met recht 
afgesneden snuit - licht schuin gegraveerde ogen - ribbelvormige aanduiding van 
rechterneusgat en rechtermondhoek - zijdelings gerichte puntige oren, gedeeltelijk geplakt 
tegen het hoofd en gedeeltelijk tegen de manen - bolle boeg en hoge naar boven versmallende 
hals - rechte rug - rechte buik .
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4631 uit Augst werd gevonden in Insula 51 en door keramiek
gedateerd in de regeerperiode van Nero en de Flaviërs (context 294).
Productietechniek:  paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevorrmd 
plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten. Gegraveerd oog met centrale pupil. Luchtgat 
onderaan in de buik. Man met kleiprop bevestigd achter het paard.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 54-96 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4631: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4631. Site: Augst. Vindplaats: Insula 51. Context nr. 294: vondst 1971. Bewaringstoestand: man achter paard.
Van 
Breedte: 15 cm. Bewaarplaats: Augst RM. Inventarisnummer: 71.8637. Productietechniek: paard uit twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevorrmd plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten. Geïntegreerde oren.
Gegraveerd oog met centrale pupil. Luchtgat onderaan in de buik. Man met kleiprop bevestigd achter het paard. 
Kleur: wit. Sporen van beschildering. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 16-23 Augst Nr. 41 Taf. 106,1 (datering
Neroons-Flavisch).

Serie 740: geen maantop - kop op 30° - rechte neusrug en recht afgesneden snuit - 
rechtopstaande puntige oren, gedeeltelijk geplakt tegen het hoofd en gedeeltelijk tegen de
manen - korte hals - licht holle rug - rechte buik .
Externe mechanische verbanden:  stam 113.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 936 (740) uit Asse werd gevonden in een kuil met een rijke 
vulling die dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C. met het 
zwaartepunt na het midden van de tweede eeuw (context 8).
Productietechniek:  paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten
en staart. Wenkbrauwen in reliëf. Luchtgat onderaan in de buik. Bijgesneden onder de oren op
het voorhoofd en in het linkeroor. De neusgaten en de muil zijn gegraveerd. Cat. nr. 936 met
kleiklontertje ingesloten in het lichaam, vermoedelijk accidenteel.
Petrografie:  Cat. nr. 936 (740) behoort tot de groep die petrografisch toegeschreven wordt aan
een lokale productie uit de omgeving van Asse/Harelbeke.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Asse/Harelbeke: pasta 936 (740).
Datering uit context: 90 -220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 936.

Cat. nr. 936. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. Kleur: grijswit. Hardheid: matig hard
(Mohs 4). Oppervlak: ruw. Bibliografie: Lens 1989, 362-365 nr. 173.

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen op beide kanten van de nek
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Serie 965: rug en neklijn vormen een hoek van 90 °.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde poten en staart.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 609.

Cat. nr. 609. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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: korte holle rug - bolle borst - hengst.
Externe mechanische verbanden:  stam 112.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Rond luchtgat onderaan in de buik.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 616.

Cat. nr. 616. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 
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: langgerekte holle rug - bolle borst- hengst.
Productietechniek:  twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormde poten en staart.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 615.

Cat. nr. 615. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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.

Serie 970: korte manen - rechte rug- en buiklijn - kleine hoog opgerichte kop - rechtopstaande
oren - smal in profiel.
Externe mechanische verbanden:  stam 113.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4973 (970) uit Villers-sur-Bar werd gevonden in een mogelijke
grafkuil die een beker bevat uit de periode tussen 100 en 190 n.C. (context 937).
Productietechniek:  twee maldelen: voor- en keerzijde. Apart aangezette poten en staart. 
Luchtgat onderaan in het midden van de buik.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 100-190 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4973: Billoin 1995.

Cat. nr. 4973. Site: Villers-sur-Bar. Vindplaats: la Voie des Isle (angle nord-ouest de la parcelle 15 sur le finage de la
commune de Villers-sur-Bar). Context nr. 937: tombe ?. Breedte: 10 cm. Productietechniek: twee maldelen: voor- en
keerzijde. Apart aangezette poten en staart. Luchtgat onderaan in het midden van de buik. Kleur: wit. Bibliografie: 
Billoin 1995, 22-25, fig. 26 nr. 2.
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Serie 741: manen met S-vormige lokken - rechtopstaande uitstekende maantop - kop op 60° - 
uitspringende kin - horizontaal gegraveerd oog met wenkbrauw in reliëf - grote ringvormige 
neusgaten - zijwaarts gerichte oren, tegen de manen - korte, brede hals met naar voor hellende 
halslijn, een zichtbare overgang naar de boeg en aanduiding van de schouders - licht holle rug -
bolle buik - aanduiding van het mannelijk geslacht.
Externe mechanische verbanden:  stam 112.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4623 (741) uit Loubers is afkomstig van de tweede fase van het
heiligdom Camp Ferrus, die loopt van het midden van de eerste eeuw tot de vernieling in de
loop van de derde eeuw (context 613).
Productietechniek:  paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten
en staart. Wenkbrauwen in reliëf. Geïntegreerde oren. Luchtgat onderaan in de buik.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-300 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4624: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 620. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig
hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 622. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Bibliografie: De Laet 1942, 45, pl. II fig. 3 voorlaatste rij, links.

Cat. nr. 4625. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: linkerflank zonder
de muil, de staart en de poten. Breedte: 11 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 234. Productietechniek: 
paard 
Vertet en Vuillemot 1973, 69 Pl.20,g.

Cat. nr. 4624. Site: Banassac. Vindplaats: Gallo-Romeinse woning met pottenbakkersoven. Context nr. 327: . 
Bewaringstoestand: hoeven, standplaat en staart ontbreken. Hoogte: 12 cm. Breedte: 11,5 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 19611. Verzameling: Monestier. Productietechniek: paard uit twee
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Wenkbrauw. Geïntegreerde oren. Luchtgat aan
de onderzijde in het midden. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier -Jeanlin 1972, 327 nr. 976.

Cat. nr. 4623. Site: Loubers. Vindplaats: Heiligdom Camp Ferrus. Context nr. 613: Omgangstempel, tweede 
bouwfase. Bewaringstoestand: de muil en fragmenten van de poten ontbreken. Productietechniek: paard uit twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. Bibliografie: Gallia 36,
1978, 206 fig. 25 links boven (M. Bessou).

Serie 742: manen met S-vormige lokken  - geen maantop - kop op 50° - horizontaal gegraveerd
oog met wenkbrauw in reliëf - grote neusgaten in reliëf - lusvormige zijwaarts gerichte oren,
tegen de manen - korte, brede hals - holle rug - rechte buik.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4637 (742) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten
en staart. Wenkbrauwen in reliëf. Geïntegreerde oren. Luchtgat onderaan voor de 
rechterachterpoot.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette
4637 (742).
Datering uit context: 69-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4637: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4637. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder poten, staart en standplaat. Hoogte: 8,6 cm. Breedte: 12,3 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27985. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Wenkbrauwen. Geïntegreerde 
oren. Luchtgat onderaan voor de rechterachterpoot. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 327 nr. 980.
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Serie 743: manen met S-vormige lokken  - manen met bovenaan rechte en onderaan S-vormige
lokken - geen maantop - kop op 35° - horizontaal gegraveerd oog met wenkbrauw in zwak 
reliëf - lusvormige zijwaarts gerichte oren, tegen de manen - korte, smalle hals met concave
halslijn - hoge ronde boeg - licht holle rug.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 858 (743) uit Asse werd gevonden in een kuil met een rijke 
vulling die dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C. met het 
zwaartepunt na het midden van de tweede eeuw (context 8).
Productietechniek:  paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten.
Geïntegreerde oren. Wenkbrauwen in reliëf.
Petrografie:  Cat. nr. 858 (743) behoort petrografisch tot pasta 5, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: 
petrografische analyse 858 (743).
Datering uit context: 90-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 858.

Cat. nr. 858. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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: manen met rechts rechte getorste lokken en links licht gebogen lokken - concave
halslijn - rechte rug - licht bolle borst.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 875 (744) uit Asse werd gevonden in een kuil met een rijke 
vulling die dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C. met het 
zwaartepunt na het midden van de tweede eeuw (context 8).
Productietechniek:  paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten.
Tweespan met apart gevormd juk.
Petrografie:  Cat. nr. 875 (744) behoort petrografisch tot pasta 5, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: 
petrografische analyse 875 (744).
Datering uit context: 90 -220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 875.

Cat. nr. 875. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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 
Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 212-214 nr. 102.

Serie 745: manen met gebogen lokken - kop op 30° - groot horizontaal oog met pupil - grote 
neusgaten - verticale halslijn - licht holle rug - licht bolle buik.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4627 werd gevonden in de pottenbakkerswijk van Crouzilles 
Mougon. Het atelier wordt gedateerd vanaf het einde van de eerst helft van de eerste eeuw tot
de tweede helft van de tweede eeuw (context 394).
Productietechniek:  kleimal. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Crouzilles Mougon: maldeel 4627 (745).
Datering uit context: 50-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4627: Gallia 32, 1974.

Cat. nr. 4627. Site: Crouzilles Mougon. Vindplaats: Atelier. Context nr. 394: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel
van de linkerzijde. Lengte afgeleid van de schaal van de foto in Gallia 32: 14,5 cm. Productietechniek: kleimal. Paard
uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Ribbelvormig omrande ogen met
centrale pupil. Bibliografie: Gallia 32, 1974, 315 fig. 14 links (Picard).

geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee verbonden - kamvormig opgericht manen
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Serie 747: maankam ingesneden - maantop op het voorhoofd - kop op 50° - uitspringende kin -
horizontaal oog met wenkbrauw in reliëf - concave neusrug - zijwaarts gerichte oren, tegen de
maantop - korte, brede hals met naar voor hellende halslijn, een zichtbare overgang naar de
boeg en aanduiding van de schouders - holle rug - bolle buik - golvende staart.
Interne mechanische verbanden:  de exemplaren komen niet uit dezelfde mal.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 469 uit Frankfurt-Heddernheim is afkomstig uit een Waterput
uit de periode 103/111 tot 150 n.C. (context 469).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Breed
gladgestreken naad.
Petrografie:  Cat. nr. 4644 (747) behoort petrografisch tot pasta 27, toegewezen aan Frankfurt 
of Trier.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4644 (747) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep met 
hoog gehalte aan TiO2 (Schneider 1988, 322-323 Tab. 2 Nr. 4753: testresultaat FUB -AA 4753
en herkomstinterpretatie: Heddernheim/Nied). De groep onderscheidt zich van de andere stalen
in het TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en vooral TiO2/Fe2O3 diagram. Hij werd in de literatuur 
toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar iconografie en vondstomstandigheden 
verwijzen tevens naar Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Frankfurt of Trier: chemische analyse en petrografische
analyse 4644 (747).
Datering uit context: 103/111-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4643: Rüger 1980.

Cat. nr. 4643. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Baugelände der Nordweststadt. Context nr. 477: Losse 
vondst. Bewaringstoestand: kop, hoeven en standplaat ontbreken. Hoogte: 7,4 cm. Breedte: 8,2 cm. Bewaarplaats: 

Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  22257. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerde poten en staart. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit, plaatselijk roze
verkleurd. Bibliografie: Rüger 1980, 93 Nr. 197.

Cat. nr. 4646. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur am Holzweg 2. Context nr. 469: Westlich 
Konstantinstrasse 9, Zisterne: periode Heddernheim IIA. Bewaringstoestand: rechterhelft van de staart. Hoogte: 4 cm. 

Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  24282. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit, 
plaatselijk roze verkleurd. Bibliografie: Rüger 1980, 93 Nr. 200: Periode Heddernheim IIA.

Cat. nr. 4645. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Am Holzweg 3. Context nr. 475: Kastellgrabung 1964, 
Fläche 79 Gube: periode Heddernheim II/III. Bewaringstoestand: achterste helft. Hoogte: 7,9 cm. Bewaarplaats: 

Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  21988. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Oppervlak 
plaatselijk donkergeel tussen staart en bil. Bibliografie: Rüger 1980, 93 Nr. 198: Periode Heddernheim II/III.

Cat. nr. 4648. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Am Holzweg 3. Context nr. 476: Keller. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 10,6 cm. Breedte: 8,8 cm. Verzameling: M. Lutze. Vondstspecificatie: Losse 
vondst. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. 
Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Oppervlak met
rode verkleuring aan de staart: beschildering (?). Bibliografie: Rüger 1980, 93 Nr. 196.

Cat. nr. 4644. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Der Weimel. Context nr. 482: Parcelle 9/2 westlich 
ausserhalb Vicusmauer Töpfereigrube. Bewaringstoestand: standplaat, poten, staart en buik. Hoogte: 7,5 cm. Breedte: 

8,2 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  24289. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: dof 
oranje (Munsell 5 YR 7/4). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, zeepachtig. Bibliografie: FH 4, 1964,
234; Rüger 1980, 93 Nr. 197 A; Schneider 1988, 322-323, Tab. 2 Analyse Nr. 4753.

Cat. nr. 4640. Site: Montigny-les-Metz. Vindplaats: rue des Piques. Context nr. 655: vondst (1865). 
Bewaringstoestand: staart, linkerbil en -achterpoot. Hoogte: 6,4 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: 6. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerde poten
en staart. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 92-93 nr. 27 fig. 27.

geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee verbonden - de manen vallen op beide 
kanten van de nek
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Serie 973: smalle manen - geblokte kop op 50° - zeer korte hals - licht holle rug - rechte buik -
rechte staart tot boven de hoeven - aanduiding van het mannelijk geslacht onder de buik.
Externe mechanische verbanden:  stam 114.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4977 (973) uit Trier werd gevonden in een graf op het südliches
Gräberfeld St. Matthias in een grafuitzet waarvan het zwaartepunt ligt in de eerste vier decennia
van de tweede eeuw (context 938).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100-140 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-140/150
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4977: Goethert-Polaschek 1991.

Cat. nr. 4977. Site: Trier CAT. Vindplaats: südliches Gräberfeld St. Matthias. Context nr. 938: Grab 77 (911). 
Bewaringstoestand: volledig. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en
staart. Kleur: wit. Bibliografie: Goethert-Polaschek 1991, 212-213, Abb. 52.

Serie 748: manen met bovenaan rechte lokken, onderaan S-vormig - kop horizontaal - klein 
oog met wenkbrauw in reliëf - concave neusrug - kleine schuin gerichte oren, tegen de manen -
de halslijn loopt vrijwel verticaal over in de bovenarmen - zwak holle rug - zwak bolle buik.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4649 (748) is afkomstig uit een graf in Bingen (context 343). 
Hiervan werd het tijdstip van de bijzetting gedateerd tussen 125 en 150 n.C., hoewel ook ouder
materiaal in het graf aanwezig was.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart.
Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Naast de staart fungeert een loodrechte snede als luchtgat.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 100/125-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4649: Behrens 1920.

Cat. 
Hoogte: 10 cm. Bewaarplaats: Bingen HSB. Inventarisnummer: 1663. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde
en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Een loodrechte snede naast de staart 
fungeert als luchtgat. Kleur: witgrijs. Bibliografie: Behrens 1920 , 271 Grab 29 Abb.130,2; Lange 1994, 294 Serie 272
Nr. 1.

Serie 749: de brede gegraveerde manen omschrijven een boog op de kop - geblokte conische 
kop op 50° - rond neusgat in reliëf - rond oor in reliëf - ronde boeg - concave, korte, brede hals
met aanduiding van de musculatuur - licht gebogen buik - aanduiding van het mannelijk 
geslachtsorgaan achteraan tegen de achterpoten - brede parallel verlopende staart.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4639 (749) uit Montigny-les-Metz werd gegroepeerd met andere
beeldjes gevonden op de Nécropole sud de Metz en algemeen gedateerd naar de vindplaats in
de rue Philippe Colson tussen 40 en 200 n.C. (context 654).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart.
Vierhoekig plaatvormig voetstuk. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 40-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4639: Demarolle en Coudrot 1993.

Cat. nr. 4639. Site: Montigny-les-Metz. Vindplaats: Nécropole sud de Metz: rue Philippe Colson, lieu-dit Jérusalem. 
Context nr. 654: Trouvée à un mètre d’un enclos de pierres. Bewaringstoestand: rug, lenden en dijen ontbreken. 
Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: 12045. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde 
en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Kleur: wit. Beschildering: loodgrijze
verf op de manen en een ronde vlek op het midden van de kaak. Hardheid: zacht. Bibliografie: Demarolle en Coudrot
1993, 92-93 nr. 28 fig. 28a-b.

Serie 750: de brede gegraveerde manen omschrijven een boog op de kop - kop op 70°, die 
vrijwel niet afgescheiden is van de hals - rechte buik - rechte rug - geen staart.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4704 (750) uit Trier werd gevonden in het atelier Trier-Süd dat
actief was van de eerste eeuw tot de jaren 350/353 n.C. (context 799).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart.
Vierhoekig plaatvormig voetstuk. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Trier: statuette 4704 (750).
Datering uit context: 0-350/353 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4704: TZ 9,1934.

Cat. nr. 4704. Site: Trier CAT. Vindplaats: Töpfereigelände Trier-Süd. Context nr. 799: Horst-Wessel-Ufer (1933). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Inventarisnummer: 33,551. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Kleur: rood. Oppervlak 
wit. Witte engobe. Lineaire bruine beschildering van het hoofdstel en een lijnvormige decoratie op het lichaam en de 
standplaat. Bibliografie: TZ 9,1934, 166 nr. 33,551 Taf. XXII,4 (Loeschcke).
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Serie 751: de manen vormen een hoek met het hoofd - blokvormige kop op 60° - horizontaal 
gegraveerd oog - rechte buik - rechte rug - rechte parallelle staart.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart.
Vierhoekig plaatvormig voetstuk. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4647: Lange 1994.

Cat. nr. 4647. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Aachener Strasse. Context nr. 566: onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 11,8 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: N 6817. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Kleur: witbruin. 
Bibliografie: Lange 1994, 294 Serie 271 Nr. 1.

Serie 752: de manen vormen een hoek met het hoofd - blokvormige kop op 30° - klein oog met
wenkbrauw in reliëf - licht gebogen buik - rechte rug.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 534 (752) uit Elewijt, werd gevonden in een klein depot dat 
vermoedelijk hoort bij een nederzettingsfase tussen 50 en 170/190 n.C. (Context 48).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 50-170/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 534: Mertens 1951 (Elewijt).

Cat. nr. 535. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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 .

Cat. nr. 534. Site: Elewijt Zwijnbeer. Vindplaats: De Steentjes (Popp E 246f en E 243b). Context nr. 48: Perceel E
243b, collectie Verstraeten. 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. 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.

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

Serie 963: één gat geboord in de plaat onder de buik - holle rug - smalle kop: muil en
voorhoofd lopen vrijwel rechtlijnig in elkaar over.
Externe mechanische verbanden:  stam 114.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 536 (963) uit Elewijt, werd gevonden in een klein depot dat 
vermoedelijk hoort bij een nederzettingsfase tussen 50 en 170/190 n.C. (Context 48).
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.
Datering uit context: 50-170/190 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-140/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 536: Mertens 1951 (Elewijt).

Cat. nr. 536. Site: Elewijt Zwijnbeer. Vindplaats: De Steentjes (Popp E 246f en E 243b). Context nr. 48: Perceel E
243b, collectie Verstraeten. 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. Bibliografie: Mertens 1951
(Elewijt),172 nr. 4 en pl. IX fig. 3: onze gegevens zijn gebaseerd op deze beschrijving ; Dheedene 1959, 76 nr. 434.
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Serie 964: één gat geboord in de plaat onder de buik - vrijwel horizontale rug en buik - poten 
sterk in reliëf afgetekend op de romp.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Breed gegladde naad. Plaatvormige verbinding 
tussen voor- en achterpoten. Staart en plaat zijn geïntegreerd in de linkervormhelft. In de plaat
werd een ronde holte uitgesneden. Typisch S-vormige doorsnede in het breukvlak van de poten.
.
Petrografie:  Cat. nr. 537 (964) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 537 (964).
Bibliografie foto: cat. nr. 537.

Cat. nr. 537. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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 971: holle rug - rechte buiklijn - bolle vooruitstekende boeg - kleine lusvormige oren - 
hengst.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4804 uit Trier werd gevonden in een graf uit de tweede helft van
de tweede eeuw (context 804).
Productietechniek:  apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. De hoeven zijn licht
aangedrukt op het voetstuk. Geïntegreerde achterpoten en staart. Apart gevormde voorpoten. 
Luchtgat tussen de staart en de linkerdij.
Productieregio:  Oost-Gallië (afwijkend procédé).
Datering uit context: 156/157-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4804.

Cat. nr. 4804. Site: Trier CAT. Vindplaats: Gräberfeld. Context nr. 804: Graf met twee statuetten. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 8,5 cm. Breedte: 9,8 cm. Bewaarplaats: Brussel KMKG. Inventarisnummer: B 3038. Verzameling:
Bernays. Productietechniek: Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. De hoeven zijn licht aangedrukt op het
voetstuk. Geïntegreerde achterpoten en staart. Apart gevormde voorpoten. Luchtgat tussen de staart en de linkerdij. 
Kleur: Beige. . Oppervlak: Het oppervlak is glad, vooraan mat en achteraan blinkend. Bibliografie: Dheedene 1950,
202 nr. 1042.

Serie 753: een volle plaat onder de buik - de manen omschrijven een boog op de kop - maantop
op het voorhoofd - kop op 75° - klein omrand oog volgt de oriëntatie van de kop - klein,
zijwaarts gericht, lusvormig oor - golvende staart - groefjes in de hoeven - de rand van de
voetplaat bedekt met cirkels.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart.
Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Plaatvormige verbinding tussen voor- en achterpoten.
Ribbelvormig omrand oog met centrale pupil. Breed gladgestreken naad.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4638 (753) werd toegeschreven aan Compiègne (Camuset - Le 
Porzou 1985, 72: testresultaat LRMF 10103 en herkomstinterpretatie Compiègne). Het wijkt af
van alle andere stalen door een gering gehalte aan Fe2O3 en een zeer hoog gehalte aan SiO2.
Productieregio:  Centraal-Gallië (zie verbanden). Atelier:  Compiègne: chemische analyse 
4638 (753).
Bibliografie foto: cat. nr. 4638: Camuset - Le Porzou 1985.

Cat. nr. 4638. Site: Paris. Vindplaats: rue Descartes. Context nr. 710: Onbekend. Hoogte: 6,8 cm. Breedte: 7,3 cm. 
Bewaarplaats: Paris MC. Inventarisnummer: AC 1000/435. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Geïntegreerd plaatvormig voetstuk. Plaatvormige verbinding tussen voor-
en achterpoten. Ribbelvormig omrand oog met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit met roze sporen 
op de manen. Hardheid: hard. Oppervlak: glad. Bibliografie: Camuset - Le Porzou 1985, 71-72 nr. 27.
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Serie 754: twee gaten geboord in de plaat onder de buik - sterk vooroverhellende hals - staart 
samengebonden.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4651 (754) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 548).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart.
Plaatvormig voetstuk. Plaatvormige verbinding tussen voor- en achterpoten met twee 
uitgesneden ronde gaten.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4651 (754).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4651.

Cat. nr. 4651. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 548: Lange Fundstelle 1/ Schauerte
Fundstelle A. Bewaringstoestand: bewaard zonder de kop en het grootste deel van de linkerhelft. Hoogte: 7,4 cm. 
Bewaarplaats: Bonn RLB. Inventarisnummer: 2891. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Geïntegreerde poten en staart. Plaatvormig voetstuk. Plaatvormige verbinding tussen voor- en achterpoten. Twee 
ronde gaten uitgesneden in de plaat tussen voor- en achterpoten. Kleur: witgeel. Bibliografie: De Beenhouwer 1991
(Terrakotten), 407 Abb. 4,5; De Beenhouwer 1991 (statuettes), 81 fig. 16 links onder; Lange 1994, 294 Serie 273 Nr. 
1.

Serie 755: één gat geboord in de plaat onder de buik - kop op 30° - concave neusrug - zeer 
korte hals - holle rug - rechte buik - rechte staart tot boven de hoeven.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4650 werd gevonden in een opvullingslaag,met in de 
bovenliggende laag een mogelijke terminus ante quem door C14 rond 125 n.C. (context 587).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart.
Plaatvormig voetstuk. Plaatvormige verbinding tussen voor- en achterpoten met een
uitgesneden rond gat.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: (?)-125/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4650: Lange 1994.

Cat. nr. 4650. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Ringe SW, Kattenbug/Komödienstrasse 60-64. Context nr. 587: 
Künstliche Bodenmulde mit Abfall. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 6,2 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: 77,8.5. Verzameling: Goldmann. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Geïntegreerde poten en staart. Plaatvormig voetstuk. Plaatvormige verbinding tussen voor- en achterpoten. Een rond
gat uitgesneden in de plaat tussen voor- en achterpoten. Kleur: witbruin. Bibliografie: Lange 1994, 294 Serie 271 Nr.
1: door de dendrochronologische datering van de nederzettingsstalen boven de opgevulde depressie, zou volgens H. 
Lange,125 n.C. als terminus ante quem gelden voor de opvulling van de onderliggende afvallaag. Voorzichtigheid is
echter geboden, vermits hout kan worden herbruikt..

Serie 756: één gat geboord in de plaat onder de buik - geblokte kop op 50° - geen maantop - 
licht concave neusrug - het gegraveerde oog volgt de oriëntatie van het hoofd - klein zijwaarts 
gekeerd lusvormig oor tegen het voorhoofd - zeer korte hals - holle rug - rechte buik - rechte 
staart tot boven de hoeven.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4654 (756) is 5 % kleiner dan cat. nr. 4652 (756).
Externe mechanische verbanden:  stam 114.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4654 (756) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
waterput uit de periode Heddernheim IIA, gedateerd tussen 103/111 en 150 n.C. (context 465).
Cat. nrs. 843 (756) en 844 (756) uit Asse werden gevonden in een kuil met rijke vulling die 
dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C. met het zwaartepunt na
het midden van de tweede eeuw (context 8).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Plaatvormig voetstuk. Plaatvormige verbinding 
tussen voor- en achterpoten met een uitgesneden rond gat. Breed gladgestreken naad. Basis met
gegladde randen. Verschoven binnennaad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 103/111-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-140/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4654: Rüger 1980.

Cat. nr. 541. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Kleur: licht tot
bruinig grijs (Munsell 10 YR 7,5/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat.

Cat. nr. 843. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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.
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Cat. nr. 844. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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.

Cat. nr. 4654. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur in den Wingerten 4. Context nr. 465: Südwestlich
Grundschule I (Ernst-Reuter-Schule), Brunnen: periode Heddernheim IIA. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 7,8
cm. Bewaarplaats: privéverzameling R. Seidel. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Geïntegreerde poten en staart. Plaatvormig voetstuk. Plaatvormige verbinding tussen voor- en achterpoten. Breed
gladgestreken naad. Een rond gat is uitgesneden in de plaat tussen de voor- en achterpoten. Kleur: wit. Bruinachtige 
beschildering op de zijkant van de standplaat.`Borstriem en hoofdstel geschilderd. Van het hoofdstel werden het 
frondeel, de kopriem, de neusriem en de keelriem weergegeven. Bibliografie: Rüger 1980, 93 Nr. 202: Periode
Heddernheim IIA.

Cat. nr. 4656. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 

kop, hals en manen. Hoogte: 5,1 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  3852. Vondstspecificatie: 

(1886). Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Breed
gladgestreken naad. Kleur: wit. Bruine beschildering. Op de linkerzijde loopt een geschilderde bruine lijn op de
onderrand van de manen. Op de rechterzijde van de hals en de manen staan bruine bollen met een diameter van 0,5 cm
die de kop omramen. Mogelijk gaat het om de bovenrand van een brede borstversiering. Oppervlak: glad, poederig. 
Bibliografie: Rüger 1980, 93-94 Nr. 203 (p.24 voor de beschildering).

Cat. nr. 4652. Site: Schiedam Kethel. Vindplaats: Hargpolder, Romeinse boerderij, opgravingen ROB 1961. Context 
nr. 542: Onbekend. Bewaringstoestand: de linkerhoek vooraan van de standplaat is afgebroken. Hoogte: 7,7 cm. 
Breedte: 9,5 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: 41. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Plaatvormig voetstuk. Plaatvormige verbinding tussen voor- en 
achterpoten. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde randen. Een rond gat is uitgesneden in de plaat tussen de 
voor- en achterpoten: het uitsnijden liet een spoor na op het voetstuk. De handeling is dus zeker secundair. Kleur: licht
grijs (Musell 10 YR 8/1). Oppervlak licht beige, plaatselijk roestsporen. Hardheid: medium. Bibliografie: Van Boekel
1987, 756-757 nr. 242.

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

Serie 746: zeer korte, fijn gegraveerde manen - maantop rond de oren - kop op 60° - smalle
muil met lange gegraveerde mond - bolle hals en boeg, zonder overgang - rechte rug - rechte 
buik.
Productietechniek:  model. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart
gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Vichy: model 4636 (746).
Bibliografie foto: cat. nr. 4636: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4636. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: model van een
paard, bewaard zonder de poten. Hoogte: 9,7 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.2.1. 
Productietechniek: model. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Geïntegreerde oren. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 49 nr. 8.

paard met hoofdstel

apart gevormde poten, staart en voetplaat - kamvormig opgerichte manen
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Serie 757: hoofdstel met bakstuk, frondeel en neusriem - de teugel vertrekt vanuit een ring, aan
het uiteinde van het bit in de mondhoek en loopt tot de onderkant van de manen - licht
S-vormige teugel - de manen zijn afgerond boven op de kop - kop op 60° - opzij gericht 
lusvormig oor tegen de manen - een klein oog met wenkbrauw in reliëf volgt de oriëntatie van 
de kop - licht open mond - rechte rug - rechte buik - bolle boeg - korte hals - aanduiding van het
mannelijk geslachtsdeel.
Externe mechanische verbanden:  stam 115.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4307 (757) en 4657 (757) uit Toulon-sur-Allier worden 
algemeen gedateerd binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100
en 200/220 n.C. (context 788). Cat. nr. 4659 (757) uit Chamalières werd gevonden in een graf
met zeven statuetten en een doorboorde munt van Nerva (96-98) met zeer sterke gebruikssleet 
(context 384). Het graf werd vermoedelijk pas aangelegd na het midden van de tweede eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Geïntegreerde oren. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Ruiter en paard gevormd
in aparte mallen: soldaat of Epona. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 4307 (757)
en 4657 (757).
Datering uit context: 150-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140-175/200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4659: Gallia 17, 1959.

Cat. nr. 4659. Site: Chamalières. Vindplaats: Grafveld aan de Avenue des Thermes, ancien parc du château de
Montjoli. Context nr. 384: Graf met zeven statuetten. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 7,1 cm. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. 
Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Bibliografie: Gallia 17, 1959, 372-374 Fig. 11onder (P.F. Fournier);
von Gonzenbach 1986, 62 Chamalières Nr. 6 TAf.51,7.

Cat. nr. 4615. Site: Quimper. Vindplaats: La Tourelle, souterrain. Context nr. 594: Onbekend. Bewaringstoestand: de
poten en de staart van het paard en het hoofd en de hoorn van Epona ontbreken. Bij restauratie werd een hoofd 
opgeplaatst dat niet origineel is (zie Rouvier-Jeanlin). Breedte 4,5 cm (vermoedelijke breedte van Epona). Hoogte: 9,1
cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75823. Verzameling: Du Chatellier. 
Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen: volledige voorzijde en 
bovenste helft van de keerzijde. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde, apart gevormde poten en staart, 
geïntegreerde oren. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 203 nr. 477.

Cat. nr. 4307. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. 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, 
geïntegreerde oren. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. De man is op het paard gemonteerd boven op een
blokvormig verhoog. Bibliografie: Tudot 1860, Pl. 35 links en rechts.

Cat. nr. 4657. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: paard met ruiter. Van de ruiter is de bovenste helft afgebroken. Van het paard ontbreken de muil,
de staart, de standplaat en de poten. 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,
geïntegreerde oren. De man is op het paard gemonteerd, boven op een blokvormig verhoog. Bibliografie: Tudot 1860,
Pl.35 boven rechts.

Serie 758: hoofdstel met bakstuk, frondeel en neusriem - de teugel vertrekt vanuit een ring aan
het uiteinde van het bit in de mondhoek en loopt tot de onderkant van de manen - boogvormige
teugel - de manen vormen een hoek met de kop - kop op 60° - schuin naar voor gericht
lusvormig oor tegen de manen - klein oog met wenkbrauw in reliëf - holle rug - bolle buik - 
bolle boeg - korte hals - aanduiding van het mannelijk geslachtsdeel.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4660 (758) uit Saint-Marcel is 8% kleiner dan cat. nr.
4658 (758) uit Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir.
Externe mechanische verbanden:  stam 115.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4658 (758) uit Saint-Marcel is afkomstig uit een graf met een
grafuitzet uit de periode tussen 140 en 175 n.C. (context 761).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Geïntegreerde oren. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Rond luchtgat onderaan 
in de buik. Ruiter en paard gevormd in aparte mallen: Epona. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4660 
(758).
Datering uit context: 140-175/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
140-175/200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4660: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 617. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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.
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Cat. nr. 4658. Site: Saint-Marcel. Vindplaats: Grafveld Champ de l’image. Context nr. 761: graf 74. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte afgeleid uit de schaal van de foto in Allain et al. 1992: 11,1 cm. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. 
Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Bibliografie: Allain et al. 1992, 52-53, 171 fig. 63, 182.

Cat. nr. 4660. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder de staart. Een breukvlak op de rug en de rechterflank duidt op een bereider, 
vermoedelijk Epona. Hoogte: 10,6 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28029. 
Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: ruiter (Epona ) en paard gevormd in aparte mallen. Paard uit
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. Apart gevormd 
vierhoekig plaatvormig voetstuk. Luchtgat onderaan in de buik van het paard, voor de linkerachterpoot. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 328 nr. 983.

Cat. nr. 4661. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
staart, poten en standplaat. Breedte: 9,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75824.
Verzameling: Du Chatellier. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en
staart. Geïntegreerde oren. Luchtgat onderaan links in de buik. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 329 nr. 985.

Serie 759: hoofdstel met bakstuk, frondeel en neusriem - de teugel vertrekt van een rond
uiteinde van het bit in de mondhoek en loopt eerst boogvormig en dan verticaal omhoog in de
manen - de manen omschrijven een ronde boog op de kop - kop op 75° - schuin naar voor
gericht lusvormig oor tegen de manen - rechte rug - rechte buik.
Interne mechanische verbanden:  de graad van verwantschap met de mal cat. nr. 4626 is
moeilijk te controleren omdat het hier om de mal van de rechterzijde gaat, en de manen bij
paard cat. nr. 4664 niet bewaard bleven.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4626 werd gevonden in de pottenbakkerswijk van Crouzilles 
Mougon. Het atelier wordt gedateerd vanaf het einde van de eerst helft van de eerste eeuw tot
de tweede helft van de tweede eeuw (context 394).
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten
en staart. Geïntegreerde oren. Rond luchtgat onderaan in de buik. Ruiter en paard gevormd in
aparte mallen: Epona. .
Chemische analyse:  Cat. nr. 4662 (759) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische 
Alliergroep met laag gehalte aan K2O. De herkomst uit Autun, die in de literatuur werd 
voorgesteld, kan niet worden bevestigd in de grafieken (Rey-Delqué 1985, 53: testresultaat 
LRMF 9069 en herkomstinterpretatie Autun)..
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Crouzilles Mougon: maldeel 4626 (759); Allier:
chemische analyse 4662 (759).
Datering uit context: 50-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4664: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 604. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 
Bibliografie: De Laet 1942, 46 noot 2, pl. II fig. 3 tweede rij, links.

Cat. nr. 4664. Site: Bourg. Vindplaats: les faubourgs de Brou. Context nr. 361: Onbekend. Bewaringstoestand: 
rechterhelft. Het grootste deel van de poten, de standplaat en de bovenkant van de manen ontbreken. Hoogte: 7 cm. 
Breedte: 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Luchtgat onderaan. 
Kleur: geel. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 328 nr. 982.

Cat. nr. 4626. Site: Crouzilles Mougon. Vindplaats: Atelier. Context nr. 394: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment
van het maldeel voor de rechterkant met de kop en de hals. De hoogte van de afdruk bedraagt 5 cm. Afgeleid uit de 
schaal van de foto in Gallia 32, 1974 bedraagt de hoogte van de mal bij correcte oriëntatie 7,6 cm en de breedte 6,8 
cm. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde oren. Bibliografie: Gallia 
32, 1974, 315 fig. 14 rechts (Picard); Van Boekel 1989 (harnessing), 100 fig. 15 links.

Cat. nr. 4662. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: linkerkant van
de kop en de hals. Hoogte van het voorhoofd tot het breukvlak in de hals: 4,2 cm. Hoogte van de snuit tot de maantop:
4,44 cm. Bewaarplaats: Toulouse MSR. Inventarisnummer: 26796. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde oren. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: 
Rey-Delqué 1985, 52-53 nr. 16.

Cat. nr. 4663. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: voorste helft.
De standplaat en de onderste helft van de voorpoten ontbreken. Hoogte: 11 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye
MAN. Inventarisnummer: 25481. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. Luchtgat onderaan, 
links. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 328 nr. 981.

Cat. nr. 4163. Site: Poitiers. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 717: Onbekend. Bewaringstoestand: paard zonder 
poten, staart en kop. Epona volledig. Bewaarplaats: Poitiers MSC. Inventarisnummer: R 150. Productietechniek: 
ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen: volledige voorzijde en bovenste helft van de 
keerzijde. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart, geïntegreerde oren.
Luchtgat in de rug van Epona. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 84 nr. 214.

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen op beide kanten van de nek
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Serie 760: hoofdstel met bakstuk, frondeel en neusriem - de teugel vertrekt aan het uiteinde van
het bit in de mondhoek en daalt S-vormig af naar de manen - getorste manen, bovenaan recht,
onderaan S-vormig - concave neusrug - open mond - opzij gericht lusvormig oor tegen de 
manen - het amandelvormig oog volgt de oriëntatie van de kop - de romp versmalt conisch naar
de borst - licht gebogen rug - naar de borst omhooglopende buik - bolle boeg - lange concave 
hals - aanduiding van het mannelijk geslachtsdeel.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4668 is volgens Rouvier-Jeanlin een naakt paard, 
maar de kop en hals zijn afgebroken.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Geïntegreerde oren. Luchtgat onderaan in de
buik. Ruiter en paard gevormd in aparte mallen. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4668 
(760).
Bibliografie foto: cat. nr. 4669: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4669. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: standplaat en 
staart ontbreken. Hoogte: 12,9 cm. Breedte: 10 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
28062. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Vondstspecificatie: Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Apart
gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. Luchtgat onderaan in de buik, rechts in het midden. Kleur: wit. 
Oppervlak geelwit. Hardheid: hard. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.59 links: vermeld als 
behorend tot de collectie L. Esmonnot en afkomstig van Toulon-sur-Allier, Champ Lary; Rouvier-Jeanlin 1972,
329-330 nr. 989: vermeld als uit de voormalige collectie L. Esmonnot en afkomstig van Saint-Pourçain-sur-Besbre: 
zowel uit de nauwkeurige tekening van Tudot als uit de collectie (Esmonnot), blijkt dat het om hetzelfde stuk gaat.

Cat. nr. 4668. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: paard en ruiter. Van de ruiter is alleen de onderste helft bewaard. Van het paard ontbreken de kop
en de hals. Hoogte: 8 cm. Breedte: 9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28044.
Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Paard uit twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Apart gevormde poten en
staart. Luchtgat onderaan, voor de linkerachterpoot van het paard. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 336 nr. 1014.

Serie 761: hoofdstel met bakstuk, frondeel en neusriem - de teugel vertrekt aan het uiteinde van
het bit in de mondhoek en loopt boogvormig tot de onderkant van de manen - de manen vormen
een hoek met het hoofd - soepele manen, onderaan S-vormig - kop op 70° - opzij gericht 
lusvormig oor tegen de manen - klein oog, dwars op het voorhoofd met wenkbrauw in reliëf - 
licht concave rug - licht bolle buik - bolle boeg en vooroverhellende hals, gescheiden van de
boeg - aanduiding van het mannelijk geslachtsdeel.
Externe mechanische verbanden:  stam 112.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Wenkbrauwen in reliëf. Geïntegreerde oren. Luchtgat onderaan in de buik. Tweespan met apart
gevormd juk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 50-300 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4671: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4666. Site: Augst. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 285: Onbekend. Bewaringstoestand: rechterpaard van 
tweespan. Linkerkant, bewaard zonder de kop, de poten en de standplaat. Breukvlakken op de manen, de dij en de 
flank. Deze komen overeen met de breukvlakken van een juk en een tweede paard. Breedte: 9,3 cm. Bewaarplaats: 
Augst RM. Inventarisnummer: 07.1281. Verzameling: Frey. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Tweespan met apart gevormd juk. Kleur: wit. Bibliografie: von 
Gonzenbach 1986, 16-26 Augst Nr. 63 Taf. 106,2.

Cat. nr. 4667. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: kop en hals.
Hoogte van de top van de manen tot het breuvlak in de hals: 4,7 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 
239. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde oren. Wenkbrauwen in reliëf. 
Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 69 Pl.20,h.

Cat. nr. 4671. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: sokkel en staart
ontbreken. Hoogte: 6,5 cm. Breedte: 10 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75824.
Verzameling: Du Chatellier. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en
staart. Wenkbrauwen in reliëf. Geïntegreerde oren. Luchtgat aan de onderzijde voor de rechterachterpoot. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 330 nr. 991 (vermeldt identiek exemplaar uit
Saint-Pourçain nr. 990).
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Serie 762: hoofdstel met bakstuk, neusriem, keelriem en een bijkomende riem over de bovenlip
- de teugel vertrekt vanuit een ring, aan het uiteinde van het bit in de mondhoek - de manen 
vormen een hoek met het hoofd - klein oog, met wenkbrauw in reliëf, schuin georiënteerd op
het voorhoofd - schuin naar voor gericht lusvormig oor tegen de manen - licht open mond met 
volle lippen - convexe neusrug.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 822 uit Velzeke werd gevonden in een tweede-eeuwse laag bij 
het westelijk heiligdom (context 224).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Fijne naad. Wenkbrauw en
lippen in reliëf. Oor mogelijk apart aangezet.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 90/134-200/275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 822.

Cat. nr. 822. Site: Velzeke. Vindplaats: centrale sector: westelijk heiligdom C 905 r. Context nr. 224: Perceel C 905 r,
opgraving Rogge 1973, archeologische laag. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

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

Serie 763: hoofdstel met bakstuk en frondeel - geen teugel - rechts valt een puntige lok op de 
schouder - kop op 45°, met oog en oor volgens dezelfde oriëntatie - amandelvormig gegraveerd
oog - rechte rug - rechte buik - bolle boeg en terugwijkende hals.
Interne mechanische verbanden:  het lusvormig oor van cat. nr. 993 staat rechter.
Externe mechanische verbanden:  stam 111.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 993 (763) uit Asse werd gevonden in een kuil met voorwerpen 
van het einde van de eerste eeuw tot het begin van de derde eeuw. Het zwaartepunt ligt
duidelijk in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context 8).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. 
Lusvormige (geïntegreerde ?) oren.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 90-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 603.

Cat. nr. 603. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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 .

Cat. nr. 993. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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.

geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee verbonden - de manen vallen op beide 
kanten van de nek
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Serie 764: hoofdstel met bakstuk, frondeel, en neusriem - de teugel vertrekt vanuit een ring, aan
het uiteinde van het bit in de mondhoek en loopt boogvormig naar de manen - de manen 
vormen een hoek met het hoofd - opzij gericht lusvormig oor tegen de manen - licht open mond
met volle lippen - convexe neusrug - golvende lange staart.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart
(?). Ruiter en paard gevormd in aparte mallen.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4618: Gallia 25, 1967.

Cat. nr. 4619. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment van de
linkerachterzijde met staart en poot. Hoogte: 6,3 cm. Breedte: 4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 66502. Verzameling: Plicque. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Geïntegreerde poten en staart (?). Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 337 nr. 1017.

Cat. nr. 4618. Site: Versigny. Vindplaats: Gallo-Romeinse woning, vergezeld van munten, uit de Hoge Keizertijd. 
Context nr. 824: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder de voorpoten en de standplaat. Breukvlak op de
rechterflank, vermoedelijk van een verdwenen Eponafiguur. Productietechniek:  Ruiter en paard gevormd in aparte 
mallen. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart (?). Bibliografie: Gallia 25,
1967, 190-191 fig. 7 links (de tekst vermeldt een Epona: vermoedelijk duidt dit op het breukvlak op de rechterflank 
van dit beeldje).

paard met zadel

apart gevormde poten, staart en voetplaat - kamvormig opgerichte manen

Serie 766: versierd zadeldeken - zadel met borstriem en schouderriem - fijn gegraveerde 
manen, dwars op de nek - dubbele schouderriem en verbredende borstriem - zadeldeken 
versierd met verticale rijen sikkelvormige indrukken, omrand door twee banden links en rechts,
en een rij franjes onderaan - kop op 40° - klein horizontaal oog - rechte rug - rechte buik.
Interne mechanische verbanden:  de schouderriemverbinding bij beide exemplaren is vaag, 
maar de knik op de overgang tussen de riemen verraad haar aanwezigheid.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4679 (766) uit Mâcon werd gevonden samen met een beeldje 
van Pistillus, wat een datering van de context omstreeks het einde van de tweede eeuw of het 
begin van de derde eeuw doet vermoeden (context 620).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Ogen met pupil. Ruiter en paard gevormd in aparte mallen.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4678 (766) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische 
Alliergroep met laag gehalte aan K2O. De herkomst werd in de literatuur omschreven als 
onbekend (Rey-Delqué 1985, 55: testresultaat LRMF 6395 en herkomstinterpretatie onbekend).
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Allier: chemische analyse 4678 (766).
Datering uit context: (?)/170-220/ (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4679: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4679. Site: Mâcon. Vindplaats: tranchée pour la construction de la gare du chemin de fer P.L.M.. Context nr.
620: Onbekend. Bewaringstoestand: linkerzijde zonder de muil, de staart, de poten en de standplaat. De bovenrand 
van de manen is afgebrokkeld. Hoogte: 8,6 cm. Breedte: 9,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 75825. Verzameling: T. Lacroix, Mâcon. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Ogen met pupil. Vage aanduiding van het mannelijk geslachtsdeel (zie
Rouvier-Jeanlin). Ruiter en paard gevormd in aparte mallen. De breukvlakken aan de manen en op de rug wijzen op 
een verdwenen ruiter. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 333 nr. 1002.

Cat. nr. 4678. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: linkerzijde
zonder de kop, de staart, de voetplaat en de poten. Hoogte: 6,3 cm. Breedte: 9,2 cm. Bewaarplaats: Toulouse MSR. 
Inventarisnummer: 27064. Verzameling: Lartet. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart
gevormde poten en staart. Kleur: wit tot licht roze. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rey-Delqué 1985, 54-55 
nr. 17.
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Serie 767: versierde zadeldeken - zadel met borstriem - fijn gegraveerde manen, dwars op de
nek - dubbele borstriem - zadeldeken versierd met verticale rijen sikkelvormige indrukken,
omrand door twee banden links en rechts, en een rij franjes onderaan - holle rug - rechte buik.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 874 (767) uit Asse werd gevonden in een kuil met een rijke 
vulling die dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C., met het 
zwaartepunt na het midden van de tweede eeuw (context 8).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 90-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 874.

Cat. nr. 874. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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.

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

Serie 768: zadel met bilriem, heupriem, schouderriem en borstriem - vier afhangende riemen -
maantop op het voorhoofd, met lokken rond de oren - kop op 60° - oog met dezelfde oriëntatie
als de kop - rechte neusrug - licht concave rug - rechte buik - dubbele borstriem - tweevoudige
hangende riemen met puntig uiteinde, afhangend van de heupriemverbinder, de 
schouderriemverbinder en twee aparte ringen onder de zadelknoppen.
Interne mechanische verbanden:  de bovenrand van de borstriemen van cat. nrs. 4684 en 4685
verloopt horizontaal, die van cat. nr. 4686 loopt schuin omlaag. Het is mogelijk dat het om
afwijkende series gaat, maar het kan ook om de linker- en rechterhelft van eenzelfde serie gaan.
Externe mechanische verbanden:  stam 117.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten
en staart. Gegraveerd oog met centrale pupil. Ruiter en paard gevormd in aparte mallen.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel nr.
4686 (768) en statuette nr. 4684 (768).
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100/150-170/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4686: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4685. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment van de
rechterkant met de bil en de rug. Hoogte: 4 cm. Breedte: 6,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28046. Verzameling: Plicque. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart
gevormde poten en staart. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 332 nr. 998 (met
vermelding van een niet afgebeeld borstfragment); Van Boekel 1989 (harnessing), 92 fig. 13 rechts (tekening).

Cat. nr. 4684. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: 
Hoogte: 6 cm. Breedte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28046. 
Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde 
poten en staart. Ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 332 nr. 997; Van Boekel 1989 (harnessing), 92 fig. 13 links (tekening).

Cat. nr. 4686. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de linkerzijde. Een fragment van de buik ontbreekt. Lengte van de mal: 16,8 cm.
Lengte van de afdruk 14 cm. Hoogte: 13 cm. Breedte: 16,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28061. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Gegraveerd oog met centrale pupil. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 331 nr. 995; Van Boekel 1989 (harnessing), 88 fig. 9A
(gespiegelde tekening van de afdruk).
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Serie 769: zadel met bilriem, heupriem, schouderriem en borstriem - vier afhangende riemen -
manen met brede lokken - maantop op het voorhoofd - kop op 60° - oog met dezelfde oriëntatie
als de kop - rechtopstaande oren - licht gebogen neusrug - rechte rug - rechte buik - dubbele 
borstriem - hangende riemen met puntig uiteinde, afhangend van de heupriemverbinder, de 
schouderriemverbinder en rechtstreeks van de zadelknoppen - korte lepelvormige staart.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4672 is 4 % kleiner dan cat. nr. 523. Cat. nr. 4256 is
13 % kleiner dan cat. nr. 523.
Externe mechanische verbanden:  stam 117.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 523 (769) uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde 
context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Apart gevormde rechtopstaande oren. Open muil en gegraveerd neusgat. Apart gevormd 
vierhoekig plaatvormig voetstuk. Fijne naad. Soldaat en paard gevormd in aparte mallen.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/150-170/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 523.

Cat. nr. 523. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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).

Cat. nr. 4256. Site: Linz. Vindplaats: Gräberfeld bei den Kreuzschwestern. Context nr. 610: Graf, verdere context niet
gekend. Bewaringstoestand: soldaat en paard. Van het paard ontbreken de borst en buik van de rechterzijde, de
voorpoten en een deel van de voetplaat. Hoogte van het paard 13,7 cm. Totale lengte van muil tot staart: 14 cm.
Achterzijde van de soldaat bewaard van de schouders tot halfweg de benen. Hoogte van de soldaat 10,1 cm. . 
Bewaarplaats: Linz, Schule der Kreuzschwestern. Productietechniek: soldaat en paard gevormd in aparte mallen. 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. Lange secundaire gegraveerde vingers aan de linkerhand
van de man. Luchtgat midden onder het zitvlak van de soldaat. Kleur: wit. Bibliografie: E.M. Ruprechtsberger, zum
römerzeitlichen Gräberfeld van Lentia-Linz. Linzer archäologische Forschungen Sonderheft V, 1983, 76 e.v., 84 e.v.,
Abb. 23-24a, 31 Abb. 4, 8, 13-16; Lange 1989, 672 e.v. Nr. 218; Van Boekel 1989 (harnessing), 89 fig. 10 (tekening 
van het paardentuig), 90 fig. 11 (foto van het paard), 91 fig. 12 C (tekening van de soldaat).

Cat. nr. 4672. Site: Mont Beuvray. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 653: Onbekend. Bewaringstoestand: linkerhelft
van de achterzijde met de helft van de poot. Gipsrestauratie aan de dij. Lengte afgeleid uit de schaal van de foto in
Vertet en Vuillemot 1973: 10,5 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: BIB. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 69 
pl.19,h.
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Serie 770: zadel met bilriem, heupriem, schouderriem en borstriem - twee hangende riemen - 
versierd zadeldeken - manen met brede lokken - maantop op het voorhoofd - kop op 60° - groot
omrand amandelvormig oog met dezelfde oriëntatie als de kop - rechtopstaande oren - rechte 
rug - rechte buik - vierdubbele borstriem -  hangende riemen vallen vanaf de heupriemverbinder
en de schouderriemverbinder - zadeldeken met vier verticale rijen sikkelvormige indrukken, 
omrand door twee banden links en rechts - lange platte staart met verticale groeven.
Interne mechanische verbanden:  de exemplaren komen niet uit dezelfde mal. Cat. nr. 4263
heeft rechts een schouderriemverbinder, versierd met een rozetmotief en een hangende riem 
versierd met verticale groeven. Op de linkerzijde van cat. nr. 4664 is de rozet niet meer 
zichtbaar.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 527 (770) uit Elewijt, werd gevonden in een klein depot dat 
vermoedelijk hoort bij een nederzettingsfase tussen 50 en 170/190 n.C. (Context 48). Cat. nr. 
4263 uit Seebruck werd gevonden in een graf dat werd aangelegd in de periode tussen 150 en
180 n.C., maar dat ook een fibula bevatte die typologisch thuishoort in de eerste eeuw (context
774).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Apart gevormde rechtopstaande oren. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Luchtgat
onderaan in de buik van het paard. Ruiter en paard gevormd in aparte mallen. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70/150-180 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4674: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 527. Site: Elewijt Zwijnbeer. Vindplaats: De Steentjes (Popp E 246f en E 243b). Context nr. 48: Perceel E
243b, collectie Verstraeten. 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). 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
.

Cat. nr. 4674. Site: Forêt de Compiègne. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 418: Onbekend. Bewaringstoestand: 
rechterkant zonder kop, hals, poten, staart en standplaat. Hoogte: 5,5 cm. Breedte: 12,2 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 29206. Verzameling: Napoléon III. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Apart gevormde rechtopstaande oren. 
Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Luchtgat onderaan in de buik van het paard. Kleur: wit. Hardheid: 
hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 334 nr. 1003 (foto); Van Boekel 1989 (harnessing), 83 fig. 5B (tekening).

Cat. nr. 4263. Site: Seeon-Seebruck. Vindplaats: Grafveld Seeon. Context nr. 774: Grab 8 (1981). Bewaringstoestand: 
voorzijde van het paard met borst en kop, een deel van het zadel en een deel van de bil. Schild van de ruiter met een
fragment van de buik. Bewaarde hoogte van het paard 10 cm. Hoogte van het schild 6,2 cm. Bewaarplaats: München
PSS. Inventarisnummer: 1981, 1010 rö. 1257b/1008b. 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. Apart gevormde rechtopstaande oren. Ribbelvormig omrande ogen met centrale pupil. Kleur: wit. 
Bibliografie: P. Fasold, Das römisch-norische Gräberfeld von Seebruck-Bedaium, ongepubliceerde verhandeling,
München, 1986, Grab 8 met datering tussen 140 en 175 n.C.; Lange 1989, 676 e.v. Nr. 222; Fasold 1993, 109, 148 
Grab 8, Taf. 6,1a-d (tekening met foutieve interpretatie van de achtersteven van de linkerflank), Taf. 188, 2 (foto na 
restauratie).

Serie 771: zadel met bilriem, heupriem en borstriem - versierd zadeldeken - manen met brede 
lokken - rechte rug - rechte buik - vierdubbele borstriem - zadeldeken met zes verticale rijen
sikkelvormige indrukken, omrand door twee banden links en rechts en lange horizontale 
groeven onderaan - ringvormige heupriemverbinder.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Ruiter en paard gevormd in aparte mallen. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4673: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 528. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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.

Cat. nr. 4673. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: paard met ruiter. 
Van de ruiter blijft enkel het breukvlak op het zadel. Van het paard ontbreken de kop, de poten en de standplaat. 
Hoogte: 7 cm. Breedte: 11,2 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 475. Productietechniek: ruiter en
paard gevormd in aparte mallen. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 47 pl.11,c (foto); Van Boekel 1989 (harnessing), 83 fig. 5A (tekening).
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Serie 772: zadel met bilriem, heupriem en borstriem - versierd zadeldeken - manen met brede 
lokken - kop op 40° - rechtopstaande oren - rechte rug - rechte buik - verticale hals en boeg - 
driedubbele borstriem - zadeldeken met zes verticale rijen sikkelvormige indrukken, omrand
door twee banden links en rechts, en onderaan lange horizontale groeven en een rij franjes - 
ringvormige heupriemverbinder.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4677 (772) is 10 % kleiner dan cat. nr. 4675 (772).
Externe mechanische verbanden:  stam 116.
Inscriptie:  het maldeel cat. nr. 4676 (772) werd op de rugzijde gesigneerd door Sacrillos.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten
en staart. Ogen met pupil. Ruiter en paard gevormd in aparte mallen. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldelen 4675
(772) en 4676 (772), statuette 4266 (772) en 4677 (772).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4676: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4266. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: ruiter met de voorzijde van het paard, zonder het rechter voorbeen. Hoogte: 18,5 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28044. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
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. Borstriemen van het paard volledig
vervaagd. Linkerhand doorboord. Kleur: wit. Hardheid: krijtachtig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 240 nr. 582.

Cat. nr. 4675. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de linkerzijde. Kleine fragmenten van de borst en de onderrand ontbreken. Hoogte: 
12,6 cm. Breedte: 17,5 cm. Hoogte van de afdruk: 11,5 cm. Breedte van de afdruk: 15,5 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28061. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Ogen met pupil. Kleur: wit. 
Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 332-333 nr. 999; Van Boekel 1989 (harnessing), 81 
fig. 3B (tekening van de afdruk).

Cat. nr. 4676. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig maldeel van de rechterzijde. Hoogte: 12,2 cm. Breedte: 16,3 cm. Breedte van de afdruk
11,5 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28062. Verzameling: L. Esmonnot, 
Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. 
Inscriptie: op de rugzijde in gravure: SACR(I)LLOS AVOT. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: CIL XIII,
10015, 38f; Tudot 1860, Pl.58 onderaan links (tekening van de afdruk); Rouvier-Jeanlin 1972, 333 nr. 1001(met 
vermelding van bijhorende linkermal met signatuur SACRILLOS AVOT uit Toulon-sur-Allier, bewaard in Moulins
MAA inv. 5.3.106 ); Lange 1990 (Salzburg), 50 nr. 10; Van Boekel 1989 (harnessing), 81 fig. 3A (tekening).

Cat. nr. 4677. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: linkerkant zonder de dij, de poten en de standplaat. Hoogte: 11 cm. Breedte: 12,5 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28062. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Kleur: 
wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 333 nr. 1000.

Serie 773: zadel met bilriem en borstriem - versierd zadeldeken - manen met brede lokken - 
gegraveerde manen op de rechterschouder - kop op 55° - rechtopstaande oren - rechte rug - 
rechte buik - bolle boeg en terugwijkende hals - driedubbele borstriem en enkele bilriem,
rechtstreeks verbonden met de zadelknoppen - zadeldeken met verticale groeven en onderaan 
een rij franjes.
Interne mechanische verbanden:  rechtermaldeel herwerkt.
Externe mechanische verbanden:  stam 119.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Apart gevormde oren. Rond luchtgat onderaan in de buik. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 558.

Cat. nr. 558. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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.

geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee verbonden - de manen vallen op beide 
kanten van de nek
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Serie 774: borstriem - onversierd zadelkleed - zadeldeken aangeduid door twee verticale 
groeven - brede gegraveerde bandvormige borstriem, versierd met dwarse lijnen - holle rug - 
rechte buik - bolle boeg - aanduiding van het mannelijk geslacht - lange rechte staart.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4693 (774) uit Frankfurt-Heddernheim wordt gedateerd aan de 
hand van de bezettingsperiode van de site tussen 75/79 en 260 n.C. (context 422).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart.
Vierhoekig plaatvormig voetstuk. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4693: Rüger 1980.

Cat. nr. 4693. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder kop en nek. Hoogte: 8,1 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 6000. 
Vondstspecificatie: (1879). Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en 
staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Borstornament en zadel gegraveerd. Kleur: wit. Resten van bruine 
beschildering rondom de rand van de standplaat, aan de rechterzijde van het borstornament. Drie ronde bollen werden
onder elkaar geschilderd op de rechterkant onder het zadel. Zij zijn mogelijk te interpreteren als versiering van de 
buikriem. Bibliografie: Rüger 1980, 94 nr. 206 (beschildering p.24).

paard met zadel en hoofdstel

apart gevormde poten, staart en voetplaat - kamvormig opgerichte manen

Serie 765: hoofdstel met bakstuk en neusriem - geen teugel - zadel met bilriem, heupriem,
schouderriem en borstriem - vier hangende riemen - maantop op het voorhoofd, met lokken
rond de oren - kop op 60° - opzij gericht lusvormig oor tegen de manen - groot amandelvormig
oog met dezelfde oriëntatie als de kop - concave neusrug - rechte buik - dubbele borstriem - de
hangende riemen vallen naar benden vanaf phalerae onder de zadelknoppen, de 
heupriemverbinder en de schouderriemverbinder.
Interne mechanische verbanden:  de riemen en hangende riemen zijn bij alle exemplaren vaag 
en vaak nog verder uitgevaagd door het aanzetten van de poten.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4158 (765) uit Toulon-sur-Allier kan algemeen gedateerd 
worden binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary in de tweede of het 
begin van de derde eeuw (context 788).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Rond luchtgat onderaan in de buik. Ruiter en
paard gevormd in aparte mallen: Epona.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 4158 (765);
Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 4159 (765).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4158: Tudot 1860.

Cat. nr. 4158. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen:
volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.35 midden.

Cat. nr. 4159. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: het hoofd, de staart en de poten van het paard en de benen van de godin ontbreken. Hoogte: 12,5 
cm. Breedte: 9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27962. Productietechniek: ruiter
en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen: volledige voorzijde en bovenste helft van de keerzijde. 
Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Luchtgaten in de buik van het 
paard, voor de achterbenen en in de rug van Epona. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972,
202-203 nr. 474.

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

Serie 775: hoofdstel met bakstuk en neusriem - teugel - zadel met bilriem, borstriem en twee 
hangende riemen (?) - onversierd zadeldeken - maantop met lokken rond de oren - kop op 55° -
rechtopstaande oren - amandelvormig oog met dezelfde oriëntatie als de kop - licht bolle buik -
zadeldeken met gladde bandvormige onderrand en links en rechts twee afdalende banden,
langer dan de onderrand van het deken (riemen ?) - de teugel vertrekt van het uiteinde van het 
bit en loopt boogvormig omhoog naar de manen.
Externe mechanische verbanden:  stam 111.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4680 (775) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Gegraveerde ogen. Apart gevormde rechtopstaande oren (?).
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4680: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4680. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
linkerzijde zonder de voorpoot en de standplaat. Breedte: 15 cm. Bewaarplaats: München PSS. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Gegraveerde ogen. Apart gevormde oren 
(?). Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 123 nr. 86.
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Serie 776: hoofdstel met bakstuk en neusriem - teugel - zadel met twee hangende riemen (?) - 
onversierd zadeldeken - maantop met lokken rond de oren - kop op 50° - lusvormige oren met
dezelfde oriëntatie als de kop - amandelvormig oog met dezelfde oriëntatie als de kop - rechte 
buik - zadeldeken met gladde bandvormige onderrand en links en rechts twee afdalende 
banden, langer dan de onderrand van het deken (riemen ?) - de teugel vertrekt van het uiteinde
van het bit en loopt zwak boogvormig omhoog naar de manen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 859 is 16 % kleiner dan cat. nr. 4681. De romp van 
cat. nr. 859 is iets langer gerokken en de kop meer naar voor geduwd. Cat. nrs. 859 en 860 
stammen mogelijk uit dezelfde mal. .
Externe mechanische verbanden:  stam 111.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 859 (776), 860 (776), 893 (776), 999 (776) en 1026 (776) uit 
Asse werden gevonden in een kuil met voorwerpen van het einde van de eerste eeuw tot het 
begin van de derde eeuw. Het zwaartepunt ligt duidelijk in de tweede helft van de tweede en het
begin van de derde eeuw (context 8). Cat. nr. 602 uit Harelbeke werd gevonden in een
verstoorde context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Gegraveerde ogen. Rechtopstaande (apart gevormde) of platte lusvormige (geïntegreerde ?) 
oren. Luchtgat onderaan in de buik. Ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Tweespan met
apart gevormd juk.
Petrografie:  Cat. nrs. 602 (776), 860 (776) en 893 (776) behoren petrografisch tot pasta 5, 
toegeschreven aan Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: 
petrografische analyse 602 (776), 860 (776) en 893 (776).
Datering uit context: 90 -220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 859.

Cat. nr. 859. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 
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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 
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. Kleur: licht
grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 231-232 nr. 
110.
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Cat. nr. 602. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 4681. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: paard met
ruiter. Van de ruiter blijven enkel de breukvlakken van het zitvlak en de voeten. Van het paard ontbreken de linkerdij
en -bil, de rechterkant van de kop, de muil, de staart, de poten en de standplaat. Hoogte: 9 cm. Breedte: 13 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25481. Verzameling: A. Rambert, Vichy. 
Vondstspecificatie: Vichy ?. Luchtgat tussen de poten van de linkerkant. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 
1972, 334-335 nr. 1006.

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

Serie 777: hoofdstel met bakstuk, neusriem en frondeel met lunulavormige hanger - zadel met
bilriem, heupriem, schouderriem, borstriem en twee hangende riemen - phalerae en hangers aan
de riemverbindingen - onversierd zadeldeken - kop naar rechts - rechtopstaande oren - 
amandelvormig oog met dezelfde oriëntatie als de kop - rechte buik - rechte rug - bolle boeg - 
zadeldeken met links en rechts twee afdalende dubbele hangende riemen - een lunula hangt aan
de schouderriemverbinder.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4688 (777) uit Bern-Engehalbinsel werd gevonden op het 
grafveld Rossfeld in een graf uit de periode 90/100 tot 125/150 n.C. (context 338).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 90/100-125/150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4688: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4688. Site: Bern-Engehalbinsel. Vindplaats: Grafveld Rossfeld. Context nr. 338: Grab 145. 
Bewaringstoestand: 
Bewaarplaats: Bern BHM. Inventarisnummer: 26298. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Apart gevormde poten en staart. Kleur: wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 26-27 Bern-Engehalbinsel Nr. 14
Taf. 47,8 en 107,3.

Serie 779: hoofdstel met bakstuk, neusriem en frondeel - zadel met bilriem, heupriem,
schouderriem, borstriem en twee hangende riemen - hanger aan de borstriem - onversierd 
zadeldeken - kop op 40° - zijdelings gerichte rechtopstaande oren - amandelvormig oog met
dezelfde oriëntatie als de kop - rechte buik - rechte rug - bolle boeg en hals - zadeldeken met
links en rechts twee afdalende hangende riemen - de gegraveerde lokken van de manen staan
schuin op de boog van de nek - tweevoudige hangende riemen.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4683: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4683. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: staart, poten 
en standplaat ontbreken. Hoogte: 12,4 cm. Breedte: 15 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 25481. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Geen luchtgat. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 331-332 nr. 996.

paard met zadel en halsriemen

apart gevormde poten, staart en voetplaat - de manen vallen op beide kanten van de nek
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Serie 780: hoofdstel met bakstuk, neusriem en frondeel - zadel met bilriem, heupriem,
schouderriem, borstriem en twee hangende riemen - hanger aan de borstriem - onversierd 
zadeldeken - manen met brede lokken - kop op 55° - rechtopstaande oren - licht holle rug - licht
bolle buik - bolle boeg en terugwijkende hals - dubbele borstriem, bilriem, schouderriem en
heupriem - enkele halsriem - diagonale riem die vertrekt vanuit de achterste zadelknop aan de
rechterzijde - onbedekte schouderriemen aan de rechterzijde - tweevoudige afhangende riemen
aan de riemverbinders, viervoudig aan de achterste zadelknop en vijfvoudig aan de voorste
zadelknop.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4691: Tudot 1860.

Cat. nr. 4690. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: fragment van
de rechterkant met bil, dij en een deel van de rug. Bewaarplaats: Tours. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde
en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.58, A.

Cat. nr. 4691. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: rechterkant
zonder kop, staart en poten. Bewaarplaats: Tours. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Apart gevormde poten en staart. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.58, B.

Serie 781: hoofdstel met bakstuk, neusriem en frondeel - zadel met bilriem, heupriem,
schouderriem, borstriem en twee hangende riemen - hanger aan de borstriem - onversierd 
zadeldeken - manen met brede lokken - kop op 55° - rechtopstaande oren - licht holle rug - licht
bolle buik - bolle boeg en terugwijkende hals - dubbele borstriem, bilriem, schouderriem en
heupriem - enkele halsriem - diagonale riem die vertrekt vanuit de achterste zadelknop aan de
rechterzijde - schouderriemen aan de rechterzijde bedekt door de manen - enkelvoudige 
afhangende riemen aan de riemverbinders, drievoudig aan de achterste zadelknop en vijfvoudig
aan de voorste zadelknop.
Externe mechanische verbanden:  stam 119.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Apart gevormde oren. Ogen met pupil. Luchtgat onderaan in de buik.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4622: Gallia 33, 1975.

Cat. nr. 4622. Site: Brimeux. Vindplaats: les Alleux. Context nr. 368: Onbekend. Bewaringstoestand: romp, kop en 
linkerachterpoot. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Apart
gevormde oren. Ogen met pupil. Rond luchtgat onderaan op de naad, net voor de achterpoten. Bibliografie: Gallia 33,
1975, 284 fig. 26 (P. Leman); Van Boekel 1989 (harnessing), 88 fig. 9B (tekening).

Serie 778: hoofdstel met bakstuk, neusriem en frondeel - zadel met bilriem, heupriem,
schouderriem, borstriem en twee hangende riemen - hanger aan de borstriem - onversierd 
zadeldeken - kop op 40° - zijdeling gerichte rechtopstaande oren - amandelvormig oog met 
dezelfde oriëntatie als de kop - rechte buik - rechte rug - bolle boeg en hals - zadeldeken met
links en rechts twee afdalende hangende riemen - de gegraveerde lokken van de manen volgen
de boog van de nek - drievoudige hangende riemen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4687 (778) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Gegraveerd oog met centrale pupil. Ruiter en paard gevormd in aparte mallen. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4687: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4687. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
paard met ruiter. Paard zonder de muil en de standplaat. Het grootste deel van de poten en de staart ontbreekt. Hoogte
11,5 
Bewaarplaats: München AS en München PSS. Inventarisnummer: 1521 en W 383-398. Productietechniek: ruiter en
paard gevormd in aparte mallen. Ruiter uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Paard uit twee maldelen: linkerzijde
en rechterzijde. Kleiknobbeltjes in de manen (?). Apart gevormde poten en staart. Oren apart gevormd (?). 
Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 75-79 Nr. 37 Taf. 107,4; Van Boekel 1989 (harnessing), 87 fig. 8B (tekening); 
Lange 1990 (Salzburg), 111 nr. 75.

paard met halsriemen

apart gevormde poten, staart en voetplaat - kamvormig opgerichte manen
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Serie 782: enkelvoudige bandvormige halsriem met franjes - fijn gegraveerde manen - kop op
45° - amandelvormige ogen, schuin op het voorhoofd - lusvormige zijwaarts gerichte oren, half
op de kop, half op de manen en met dezelfde oriëntatie als de kop - open mond met zichtbare 
tanden - licht holle rug - licht bolle buik - bolle boeg en terugwijkende hals.
Externe mechanische verbanden:  stam 110.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4697 (782) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4698 (782) werd op de rugzijde in gravure gesigneerd door
Marcellus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten
en staart. Geïntegreerde oren. Gegraveerd oog met centrale pupil. Tanden bloot. Tweespan met
apart gevormd juk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel en
epigrafie (coroplast) 4698 (782).
Datering uit context: 50-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4697: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4698. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de rechterzijde. Volledig. Hoogte: 10,7 cm. Breedte: 15,9 cm. Hoogte van de afdruk:
8,7 cm. Breedte van de afdruk: 13,2 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. Gegraveerd oog met centrale pupil.
Tanden bloot. Inscriptie: op de rugzijde van het maldeel in gravure: MARCIILLVS. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1986, 131 nr. 324; Van Boekel 1989 (harnessing), 105 fig. 18 (tekening van de afdruk).

Cat. nr. 4697. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
tweespan. Ontbrekende fragmenten werden aangevuld bij restauratie. Van het rechterpaard ontbreken de kop, een deel
van het juk en delen van de staart en de poten. Van het linkerpaard ontbreken delen van de poten. Hoogte: 15,9 cm. 
Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9441 en 9501. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Geïntegreerde oren. Gegraveerd oog met centrale pupil. Tanden bloot. 
Tweespan met apart gevormd juk. Kleur: wit. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 131 nr. 324 bis: de voorgestelde 
datering van het graf is ongegrond, vermits het graf niet gekend is; Lange 1990 (Salzburg), 120-121 nr. 78; Van 
Boekel 1989 (harnessing), 104-105 fig. 17 (met foto van het juk).

Serie 783: dubbele halsriem - korte, fijn gegraveerde manen - rechte rug - rechte buik - rechte,
licht vooroverhellende boeg en hals.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 555 uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde context met
voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Tweespan met apart gevormd juk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 (?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 555.

Cat. nr. 555. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.
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Serie 784: dubbele halsriem met hanger op de boeg - neusriem - maantop en ringvormig
ornament op het voorhoofd  - aan de onderste halsriem een ring met daaraan een lunulavormige
hanger met naar buiten buigende uiteinden - kop op 65° - rechtopstaande oren - groot 
amandelvormig, gegraveerd oog, volgens de oriëntatie van de kop - rechte rug - rechte buik - 
rechte, licht vooroverhellende boeg en hals - de manen vormen een boog met gelijke breedte.
Interne mechanische verbanden:  verschillen tussen de fragmenten kunnen worden opgemerkt.
Bij cat. nrs. 525 en 4694 vormt de scheiding van de nek en de manen een rechte lijn en zijn de 
halsbanden licht concaaf. De manen van de rechterflank van cat. nr. 554 zijn onderaan licht
gekruld. Bij cat. nr. 4696 vormt de scheiding tussen de nek en de manen een gebogen lijn. De 
halsbanden zijn licht gebogen en de manen van de linkerflank lopen door tot onder de ruglijn.
Bij cat. nrs. 549 en 550 vormt de scheiding tussen de nek en de manen een gebogen lijn en zijn
de halsbanden recht. Deze verschillen zouden kunnen resulteren in verschillende malverwante
series, maar de gekende exemplaren zijn te fragmentair om de verschillen duidelijk te kunnen 
afbakenen.
Cat. nrs. 525 en 4694 hebben dezelfde afmetingen. Cat. nr. 550 is 9 % kleiner dan cat. nr. 4694,
4 % kleiner dan cat. nr. 554 en 3 % kleiner dan cat. nr. 549. Cat. nrs. 549 en 4696 hebben 
vrijwel dezelfde afmetingen. .
Externe mechanische verbanden:  stam 117.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3493 (784) uit Brive-la-Gaillarde werd gevonden in een
tweede-eeuwse afvallaag die afgesloten werd in de late tweede eeuw of later (context 371). Cat.
nrs. 848-850 (784), 852-857 (784), 1018-1025 (784) en 1028 (784) uit Asse werden gevonden 
in een kuil met rijke vulling die dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde 
eeuw n.C. , met het zwaartepunt na het midden van de tweede eeuw (context 8). Cat. nr. 554 
(784) uit Elewijt hoort vermoedelijk bij een nederzettingsfase tussen 50 en 170/190 n.C.
(Context 47).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd oog met centrale 
pupil. Apart gevormde poten en staart. Fijne naad. Apart gevormde oren, vaak ruitvormig
bijgesneden en uitsgesculpteerd. Tweespan met apart gevormd juk. Soldaat en paard gevormd 
in aparte mallen.
Petrografie:  Cat. nrs. 551 (784), 553 (784), 848 (784), 849 (784), 850 (784), 853 (784) en
3493 (784) behoren petrografisch tot pasta 3, toegeschreven aan het Alliergebied.
Chemische analyse:  Cat. nr. 853 (784) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische Alliergroep
met laag gehalte aan K2O en zondert zich af op het SiO2/CaO diagram, samen met andere 
stalen die petrografisch behoren tot pasta’s 3 en 5 (stalen UCL-LGM 853 en UCL-LGM 2135).
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).
Datering uit context: 100-170/190 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100/150-170/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 550.

Cat. nr. 524. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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.

Cat. nr. 549. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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.
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Cat. nr. 550. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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.

Cat. nr. 553. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Kleur: lichtgrijs 10 YR 8/2. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 564. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Kleur: lichtgrijs tot
licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 565. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 
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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: 
glad.

Cat. nr. 848. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. Kleur: licht grijs
(Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 130-131 
nr. 62.
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Cat. nr. 850. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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.

Cat. nr. 852. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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 
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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. Bewaringstoestand: 
rechterhelft van het borstornament. Lengte Maximaal: 3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. Inventarisnummer: A 
83.10. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 
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: 
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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 
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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Lens 1989, 314-315 nr. 150.

Cat. nr. 1021. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 
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. Kleur: 
licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Lens 1989, 142-143 
nr. 68.
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Cat. nr. 1022. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 
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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1024. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 
Bewaringstoestand: fragment van de manen. Lengte Maximaal: 4,4 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Inventarisnummer: A 83.86. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 
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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 
Bewaringstoestand: fragment van de manen. Lengte Maximaal: 3 cm. Bewaarplaats: Asse AGILAS. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: matig
hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 4694. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: rechterzijde 
zonder muil en poten. De onderkant van de staart ontbreekt. Een breukvlak op de manen is vermoedelijk veroorzaakt
door een juk. Hoogte: 10,2 cm. Breedte: 11,6 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd oog met centrale pupil. Tweespan ? Klein luchtgat onderaan. Kleur: wit. 
Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 133 nr. 329.

Cat. nr. 3493. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: ancien marais de la Corrèze. Context nr. 371: (CAF 1) laag 4. 
Bewaringstoestand: kop zonder muil. Hoogte: 4,6 cm. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 81
78 101 en 82 18 103. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd oog met centrale 
pupil. Kleur: witter dan licht grijs (Munsell 2,5 YR 8/1), plaatselijk licht gelige vlekken volgens de gelaagdheid. 
Oppervlak gelig wit. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Moser-Gautrand en
Moser 1981, 47 Pl.XVIb.

Cat. nr. 554. Site: Elewijt Zwijnbeer. Vindplaats: De Steentjes (Popp E 246f en E 243b). Context nr. 47: Uitzaveling 
1933. 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. 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.

Cat. nr. 4696. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: kop, hals en 
een 
Bibliografie: Tudot 1860, Pl.58 bovenaan links.

Serie 972: dubbele halsriem met hanger op de boeg - neusriem - maantop en ringvormig
ornament op het voorhoofd - sikkelvormig borstornament bevestigd aan de halsriemen op de
boeg - rechtopstaande oren - licht bolle boeg - naar onder sterk verbredende manen met 
rechtlijnig verloop van boven- en onderrand.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4595 (972) uit Chalon-sur-Saône wordt door de chronologische
begrenzing van het grafveld Cimetière de la Citadelle gedateerd in de eerste eeuw n.C. (context
381).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde oren.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 0-100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4695: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4695. Site: Chalon-sur-Saône. Vindplaats: Noordelijke necropool La Citadelle. Context nr. 381: Onbekend. 
Bewaringstoestand: kop zonder het rechteroor en de linkerzijde van de hals. Een kleiprop en breukvlak op de manen 
duiden 
Inventarisnummer: 84. Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde oren. Kleur: 
wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 132 nr. 327.

759



Serie 785: driedubbele halsriem - rechtopstaande oren - groot amandelvormig gegraveerd oog,
volgens de oriëntatie van de kop - ronde boeg en terugwijkende hals.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1149 (785) uit Elewijt hoort volgens de algemene gegevens van
de vindplaats bij een nederzettingsfase tussen 50 en 170/190 n.C. (Context 49).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd oog. Apart
gevormde poten. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-170/190 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 1149: Bogaert 1972.

Cat. nr. 1149. Site: Elewijt Zwijnbeer. Vindplaats: De Steentjes (Popp E 246f en E 243b). Context nr. 49: Perceel E 
243b, collectie Walter. 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. Bibliografie: Bogaert 1972, 129-130 nr.
5 pl. CXVI tekening nr. 58 en pl. CXXXVI foto 4,5.

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

Serie 786: enkelvoudige bandvormige halsriem bedekt met franjes - zeer korte manen - 
maantop rond de oren - kop op 60° - kleine rechtopstaande oren - klein oog met wenkbrauw in
reliëf - goed gevormde schoft, onderscheiden van de rug - ronde boeg en naar voor hellende 
hals - aanduiding van het mannelijk geslacht.
Externe mechanische verbanden:  stam 118.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Ogen en lippen in reliëf. Luchtgat onderaan in de buik. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig
voetstuk. Bijgesneden oren. Ruiter en paard gevormd in aparte mallen: Epona.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 597.

Cat. nr. 597. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. Kleur: lichtgrijs tot licht geeloranje 10 YR 8/2,5. 
Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 599. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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 .

Cat. nr. 4164. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: paard en godin.
Gerestaureerd. Hoogte: 19 cm. Breedte: 12 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.2.47. 
Productietechniek: ruiter en paard gevormd in aparte mallen. Epona uit twee maldelen: volledige voorzijde en 
bovenste helft van de keerzijde. Paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Ogen en lippen in reliëf. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Bibliografie: Corrocher 1981, 317 nr. 86 
Pl.XXI fig. 2 onder; Van Boekel 1987, 303 nt. 491: hoort het hoofd bij de rest van het lichaam ?.
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Serie 787: dubbele halsriem - zeer lange manen - kop op 45° - rechtopstaande oren - concave 
neusrug - diep gegraveerd neusgat - rechte rug - rechte buik - bolle boeg en rechte hals.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 872 (787) uit Asse werd gevonden in een kuil met een rijke 
vulling die dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C.,  met het 
zwaartepunt na het midden van de tweede eeuw (context 8). Cat. nr. 4617 uit Wolfsheim is een
losse vondst bij een groep graven uit de derde of vierde eeuw (context 851).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Ogen in reliëf. Luchtgaten in de oren. Grote, 
secundair gegraveerde neusgaten en mondhoeken. Tweespan met apart gevormd juk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 90-220 en 200-400 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4617: MZ 30, 1934-1935.

Cat. nr. 872. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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.

Cat. nr. 4617. Site: Wolfsheim. Vindplaats: Grafveld Im Weiler. Context nr. 851: Losse vondsten. 
Bewaringstoestand: linkerpaard van een tweespan, volledig bewaard. Breukvlak van een juk op de manen.
Kleiproppen op de bovenarm en de dij vormden de verbinding met het rechterpaard. Lengte berekend uit de schaal van
de foto in MZ 30, 1934-1935: 14,6 cm. Bewaarplaats: Mainz LM. Productietechniek: tweespan met apart gevormd 
juk. Paarden met telkens twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Apart gevormd 
vierhoekig plaatvormig voetstuk. Bibliografie: MZ 30, 1934-1935, 84-85 Abb.10 (W. Schnellenkamp).

Serie 788: driedubbele halsriem met franjes - drievoudige neusriem - zeer lange manen, tot op
de schouders - kop op 60° - ovaal oog met dezelfde oriëntatie als de kop - grote, lusvormige,
zijwaarts gericht oren, hoger dan de manen - rechte neusrug - rechte rug - rechte buik - hoge 
bolle boeg en terugwijkende, smalle hals.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Apart gevormd voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4700: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4699. Site: Rottweil. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 750: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
kop en voetplaat. Hoogte: 12,6 cm. Bewaarplaats: Rottweil SR. Inventarisnummer: 2182. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Apart gevormd voetstuk. Bibliografie: von
Gonzenbach 1986, 74 Rottweil Nr. 7 Taf. 95,2.

Cat. nr. 4700. Site: Rottweil. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 750: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
voetplaat. Hoogte: 14,6 cm. Bewaarplaats: Rottweil SR. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Apart gevormd voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil. 
Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 74 Rottweil Nr. 6 Taf. 95,1.

Serie 789: driedubbele halsriem - manen verticaal gegraveerd - vanaf de manen zwak schuin
lopende halsriem - kop op 55° - amandelvormig oog met dezelfde oriëntatie als de kop - 
rechtopstaande oren, naar voor gericht - rechte neusrug - licht holle rug - rechte buik - hoge
bolle boeg en terugwijkende hals - lange effen staart, dwars gericht op de bil en plat eronder.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Gegraveerde ogen. Fijne naad. Luchtgaten in
de oren.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 556.

Cat. nr. 556. Site: Elewijt Zwijnbeer. Vindplaats: opgravingen 1872/1873. Context nr. 46: Onbekend. 
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. 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 .
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Serie 790: driedubbele halsriem - manen dwars op de nek - vanaf de manen zeer schuin 
lopende halsriem - licht holle rug - rechte buik - hoge bolle boeg en terugwijkende hals.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Fijne naad. Tweespan met apart gevormd juk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 557.

Cat. nr. 557. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Opgraving P. Crick 1871/1875. Context nr. 7: Kuil 1874/1875. 
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. 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.

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

Serie 791: halsriem met hangers - manen met golvende bovenrand en verticaal gerichte 
maantop - kop op 45° - rechtopstaande, naar voor gerichte oren - grote amandelvormige ogen,
schuin ten opzichte van het voorhoofd - aanduiding van de spieren en gewrichten door groeven
op de romp en de poten - sterk holle rug - rechte buik - rechte nek - rechte naar voor hellende
boeg en hals - mannelijke geslachtsdelen - viervoudig golvende staart - dubbele halsriem met 
aan de onderste riem links en rechts telkens een kleine stervormige en ringvormige hanger, en
op de boeg een grote hanger, vermoedelijk een lunula.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 532 uit Taviers werd gevonden in een kuil met afbraakmateriaal
en cultusvoorwerpen die gevuld werd in de loop van de derde eeuw. De inhoud van de kuil kan
op basis van de bijgevonden keramiek en epigrafische argumenten voornamelijk in de tweede
helft van de tweede en in de derde eeuw gedateerd worden (context 175).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150/200-275 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 532.

Cat. nr. 532. Site: Taviers Terre aux Pierres. Vindplaats: Vicus, zone binnen de burgus. Context nr. 175: Perceel A 
154 b, sleuf 1953/2, kuil 1952/1955. 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. 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.

geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten zijn per twee verbonden - de manen vallen op beide 
kanten van de nek
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Serie 792: halsriem met hangers - boogvormige manen - kop op 45° - zijdelings gerichte oren 
tegen de manen - ogen, schuin ten opzichte van het voorhoofd - licht holle rug - rechte buik - 
bolle boeg en terugwijkende hals - mannelijke geslachtsdelen - rechte staart - aan de halsriem 
op de boeg, een lunula.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart.
Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Cat. nr. 4702 met ingesloten steentje. Rond gat uitgesneden 
in de voetplaat.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4702: Lange 1994.

Cat. nr. 4702. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 12,7 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 4236. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde
en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Een steenje is ingesloten aan de binnenzijde. In het midden van de 
voetplaat werd een gat uitgesneden met een diameter van 1,5 cm. Kleur: witbeige. Bibliografie: Lange 1994, 294 Serie
270 Nr. 1.

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

Serie 996: links en rechts op de nek plaatvormige riemstukken - rechte rug - rechte buik - 
rechte, licht vooroverhellende boeg en hals.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1060 uit Bléharies/Hollain bevond zich in een grachtvulling met
keramiek uit de tweede helft van de eerste eeuw en de tweede eeuw (context 16).
Productietechniek:  paard uit twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten
en staart.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 1060.

Cat. nr. 1060. Site: Bléharies/Hollain. Vindplaats: Noordelijke zone, Hollain perceel C 166 - 170. Context nr. 16: 
Perceel C 170, gracht. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR
8/1). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

stier

stier staand

lineair gegraveerde halskwab

Serie 793: kop naar voor - hoog opgerichte ronde nek - brede snuit met rechte neusrug - vier 
S-vormige lijnen lopen ononderbroken over nek en halskwab - apart gevormde poten, staart en
standplaat.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 983 is 5 % kleiner dan cat. nr. 4721.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 983 (793) uit Asse werd gevonden in een kuil met een rijke 
vulling die dateert van het einde van de eerste tot het begin van de derde eeuw n.C.,  met het 
zwaartepunt na het midden van de tweede eeuw (context 8).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Luchtgat onderaan in de buik. Apart opgezette of bijgewerkte hoorn, oor en oog.
Petrografie:  Cat. nr. 983 (793) behoort petrografisch tot pasta 5, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: 
petrografische analyse 983 (793).
Datering uit context: 90 -220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4721: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 983. Site: Asse Kalkoven. Vindplaats: Perceel F 905 h15. Context nr. 8: Kuil 1982/1986. 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. 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. 4721. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: avenue de la Gare, près de la caserne 1859/1860. Context nr. 945: . 
Bewaringstoestand: bewaard zonder rechterhoorn, poten, staart en voetplaat. Hoogte: 9,5 cm. Breedte: 12 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 1667. Verzameling: Fabre, Clermont-Ferrand. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Ronde uitpuilende
ogen. Luchtgat in het midden, onderaan in de buik. Kleur: zeer wit. Hardheid: hard. Oppervlak: blinkend. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 339-340 nr. 1028.

Serie 794: kop schuin naar rechts - opgerichte ronde nek - kleine kop met korte snuit - twee 
lijnen lopen ononderbroken over de nek en de halskwab, de andere lijnen vertrekken van onder
de kin - mannelijk geslachtsorgaan - apart gevormde poten, staart en standplaat - verticaal 
gegroefde voorpoten.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4722 (794) is 11 % kleiner dan cat. nr. 4641 (794).
Externe mechanische verbanden:  stam 120.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4641 (794) uit Montigny-les-Metz werd gegroepeerd met andere
beeldjes gevonden op de Nécropole sud de Metz en algemeen gedateerd naar de vindplaats in
de rue Philippe Colson tussen 40 en 200 n.C. (context 654).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Apart gevormde poten. Apart gevormd voetstuk. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 41-200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90/100-120 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4722: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4641. Site: Montigny-les-Metz. Vindplaats: Nécropole sud de Metz: rue Philippe Colson, lieu-dit Jérusalem. 
Context nr. 654: Trouvée à un mètre d’un enclos de pierres. Bewaringstoestand: linkerkant van de kop, de hals en de
schouder met verbrand oppervlak. Hoogte 8,8 cm. Rechtervoopoot. Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Metz MM. 
Inventarisnummer: 12045 (kop) en I,4,b (poot). Kleur: grijs. Hardheid: hard. Oppervlak: blinkend. Bibliografie: 
Demarolle en Coudrot 1993, 94 nr. 30 (geïdentificeerd als ram), 93 nr. 29 (bijhorend fragment van de rechtervoorpoot
en het geslacht uit dezelfde context, geïdentificeerd als paard)..

Cat. nr. 4722. Site: Vechten. Vindplaats: Houtense Vlakte. Context nr. 820: Gevonden bij de bouw van een 
versterking (1867-1869). Bewaringstoestand: kop en romp zonder de billen. Van de voorpoten zijn korte stukjes
bewaard. Gevuld met plaaster. Hoogte: 6,5 cm. Breedte: 10 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: VF 
123. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Apart gevormde
poten. Apart gevormd voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Apart gevormde poten 
en voetplaat. Combinatie van Centraal- en Oost-gallische techniek. Kleur: witter dan Munsell 10 YR 8/1. Oppervlak 
gebroken wit. Hardheid: medium. Bibliografie: Van Boekel 1987, 708-709 nr. 206.

Serie 795: kop schuin naar rechts - opgerichte ronde nek - kleine kop met korte snuit - twee 
lijnen lopen ononderbroken over de nek en de halskwab, de andere lijnen vertrekken van onder
de kin - mannelijk geslachtsorgaan - geïntegreerde poten, staart en standplaat: de poten zijn per
twee verbonden - verticaal gegroefde voor- en achterpoten - staart met golvende groeven.
Externe mechanische verbanden:  stam 120.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4725 (795), 4726 (795) en 4727 (795) uit
Frankfurt-Heddernheim werden gedateerd aan de hand van de bezettingsperiode van de site 
tussen 75/79 en 260 n.C. (contexten 422 en 466). Cat. nr. 4728 (795) uit Lich-Arnsburg werd 
door de site gedateerd tussen 90 en 260 n.C. (context 608). Cat. nr. 4729 (795) uit Trier werd 
gevonden in graf 43 van het grafveld St. Matthias. Het graf werd aangelegd in het begin van de
tweede eeuw (context 797). Cat. nr. 4730 (795) uit Trier werd gevonden in graf 3 van het 
grafveld St. Matthias. Het graf bevatte twee munten van Trajanus (context 913).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart.
Plaatvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Rond luchtgat tussen staart en 
linkerachterpoot.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 97/100-120 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90/100-120 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4724: Rüger 1980.

Cat. nr. 4727. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur in den Wingerten 4. Context nr. 466: Parcelle 746,
Keller nördlich platea praetoriae. Bewaringstoestand: de rechterkant van de romp en de voorpoot. Hoogte: 6 cm. 

Breedte: 6,9 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  14957. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 95 nr. 211.

Cat. nr. 4725. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
voorzijde en linkerkant van de achterzijde. Het grootste deel van de voetplaat ontbreekt. Sporen van verbranding. 
Hoogte: 9,3 cm. Breedte: 10,7 cm. Bewaarplaats: Wiesbaden MW. Inventarisnummer: 5453. Vondstspecificatie: 
(1853). Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Plaatvormig
voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit tot grijs. Verbrand ?. Bibliografie: Rüger 1980, 95 nr. 209.

Cat. nr. 4726. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
linkerhelft van de kop. Hoogte: 3,9 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 3047. 
Vondstspecificatie: (1882). Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Breed gladgestreken naad. 
Kleur: wit. Bibliografie: Rüger 1980, 95 nr. 210.

764



Cat. nr. 4728. Site: Lich-Arnsburg. Vindplaats: Grafveld Hof Güll. Context nr. 608: Graf met een lamp en vier 
terracottastatuetten. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 8 cm. Bewaarplaats: Darmstadt HL. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Plaatvormig voetstuk. Breed gladgestreken 
naad. Steenje ingesloten in de romp. Bibliografie: ORL B Nr. 16 (Arnsburg), 18 Nr. 1 (foto).

Cat. nr. 4724. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig.

Sporen van verbranding. Hoogte: 7,7 cm. Breedte: 9,2 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  

18432. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Plaatvormig
voetstuk. Breed gladgestreken naad. Rond luchtgat tussen staart en linkerachterpoot. Kleur: wit tot grijs. Verbrand ?. 
Bibliografie: Rüger 1980, 95 nr. 208; Van Boekel 1987, 686-687 Fig. 125.

Cat. nr. 4729. Site: Trier CAT. Vindplaats: südliches Gräberfeld St. Matthias. Context nr. 797: Grab 43. 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Geïntegreerde poten en staart. Plaatvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Schindler 
1977, 66 Abb.203 rechts.

Cat. nr. 4730. Site: Trier CAT. Vindplaats: südliches Gräberfeld St. Matthias. Context nr. 913: Grab 3 (1908): met 
twee munten van Trajanus (1908). Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 8 cm. Bewaarplaats: Trier RL. 
Inventarisnummer: 07,769 d. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en
staart. Plaatvormig voetstuk. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Bibliografie: Römer an Mosel und Saar 1983, Nr.
123,j Abb .123 midden (K. Goethert-Polaschek).

Serie 796: kop naar schuin naar rechts - opgerichte ronde nek - kleine kop met korte snuit - 
twee lijnen lopen ononderbroken over de nek en de halskwab, de andere lijnen vertrekken van 
onder de kin - mannelijk geslachtsorgaan - geïntegreerde poten, staart en voetplaat: de poten 
zijn per twee verbonden en de ruimte onder de buik is opgevuld - twee ronde gaten geboord in
de verbindingsplaat - verticaal gegroefde voor- en achterpoten.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart.
Vierhoekig plaatvormig voetstuk. Gegraveerd oog. Breed gladgestreken naad. Plaatvormige 
verbinding tussen voor- en achterpoten. Twee ronde gaten werden uitgesneden in de plaat.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4731: Lange 1994.

Cat. nr. 4731. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. De
rechtervoorhoek van de standplaat, de linkerhoorn en het linkeroor zijn beschadigd. Hoogte: 8,4 cm. Bewaarplaats: 
Köln RGM. Inventarisnummer: 58,30. Verzameling: E.J. Häberlein. Vondstspecificatie: (1894). Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde poten en staart. Vierhoekig plaatvormig voetstuk. 
Gegraveerd oog. Breed gladgestreken naad. Plaatvormige verbinding tussen voor- en achterpoten. Twee ronde gaten
werden uitgesneden in de plaat. Kleur: wit. Donkere lineaire beschildering die de lijn volgt van de omranding van de 
ogen en de rimpels van de halskwab. Een dubbele lijn in de nek geeft mogelijk riemen of een juk weer. Beschildering
van de voorpoten. Bibliografie: Lange 1994, 295-296 Serie 275 Nr. 3 Abb. 93.

Cat. nr. 787. Site: Tongeren. Vindplaats: Romeinse Kassei “Aan Paspoel”. Context nr. 192: de Schaetzen “terrain 
46”. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Hardheid: matig hard 
(Mohs 3). Oppervlak: glad. Bibliografie: Dheedene 1959, 151 nr. 744.

natuurlijk gemodelleerde halskwab - behaard voorhoofd

Serie 797: kop naar voor - neusriem - schuine rechte nek en hals - enkele huidplooien lopen 
van de nek omlaag rond de schouder - kleine kop met korte snuit - mannelijk geslachtsorgaan -
aparte gevormde poten, staart en standplaat.
Interne mechanische verbanden:  de afdruk van de mal cat. nr. 4715 is 7 % kleiner dan cat. nr.
729 en 5 % kleiner dan cat. nr. 4716.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4978 (797) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4715 (797) werd op de rugzijde gegraveerd door Sacrillos.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde 
poten. Apart gevormd oor. Uitgescultpeerd oor.
Petrografie:  Cat. nr. 729 (797) behoort petrografisch tot pasta 8, toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier Champ Lary.
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).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4716: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4716. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: avenue de la Gare, près de la caserne 1859/1860. Context nr. 945: . 
Bewaringstoestand: rechterkant van kop en hals. Hoogte: 5 cm. Breedte: 4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye
MAN. Inventarisnummer: 1668. Verzameling: Fabre, Clermont-Ferrand. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd oor. Uitgescultpeerd oor. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 338-339 nr. 1022.
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Cat. nr. 729. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 4978. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: linkerzijde van kop en nek. Maximale lengte berekend uit de schaal van de tekening in Tudot 
1860: 7,2 cm. Bibliografie: Tudot 1860, Pl. 62 onderaan links.

Cat. nr. 4715. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de rechterzijde. De bovenkant van de rug en de bil ontbreekt. Hoogte van de mal 7,7
cm. Lengte van de mal 15,4 cm. Lengte van de afdruk 12,2 cm. Hoogte: 7,7 cm. Breedte: 15,4 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27988. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. Apart gevormd oor. Inscriptie: op de
rugzijde in gravure: SACRILLOS. Kleur: gelig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 338 nr. 1021.

Cat. nr. 4717. Site: Tronoën. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 809: Onbekend. Bewaringstoestand: rechterkant van
de kop. Hoogte: 5 cm. Breedte: 5,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 75825.
Verzameling: Du Chatellier. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
oor. Uitgescultpeerd oor. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 339 nr. 1024.

Serie 974: kop naar voor - schuine rechte nek en hals - enkele huidplooien lopen van de nek 
omlaag rond de schouder - kleine kop met korte snuit - mannelijk geslachtsorgaan - apart 
gevormde poten, staart en standplaat - de nek is korter dan die van serie 797 en de kop lager.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4718 (974) uit Chamalières werd gevonden in een graf met 
zeven statuetten en een doorboorde munt van Nerva (96-98) met zeer sterke gebruikssleet 
(context 384). Het graf werd vermoedelijk aangelegd na het midden van de tweede eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië (iconografie).
Datering uit context: 150-(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4718: Gallia 17, 1959.

Cat. nr. 4718. Site: Chamalières. Vindplaats: Grafveld aan de Avenue des Thermes, ancien parc du château de
Montjoli. Context nr. 384: Graf met zeven statuetten. Bewaringstoestand: bewaard zonder de poten. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Bibliografie: Gallia 17, 1959, 372-374 Fig. 11 links 
(P.F. Fournier); von Gonzenbach 1986, 62 Chamalières Nr. 7 Taf. 51,6.

Serie 798: kop naar rechts.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Productieregio:  Oost-Gallië (vondstspreiding).
Bibliografie foto: cat. nr. 4720: lange 1994.

Cat. nr. 4720. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 544: Onbekend. Bewaringstoestand: voorste deel
met kop en schouders. Breedte: 6,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 30,11. Verzameling: Geyr von
Schweppenburg. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleur: witbeige. Bibliografie: Lange
1994, 296 Serie 276.

stier staand met vitta

met bult en natuurlijk gemodelleerde halskwab

Serie 799: brede snuit met rechte neusrug - vitta recht achter de voorpoten - rechte horizontale
rug - mannelijk geslachtsorgaan - aparte gevormde poten, staart en standplaat.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4713 uit Chalon-sur-Saône werd gevonden in een graf dat werd
bijgezet op het einde van de tweede eeuw, met een grafmobilier uit de periode van Tiberius tot
het begin van de regering van Domitianus (context 383).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. Apart
gevormd plaatvormig voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14/80-90 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4713: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4713. Site: Chalon-sur-Saône. Vindplaats: Noordelijke necropool La Citadelle. Context nr. 383: tombe 241 
(anc. n°316, 341). Bewaringstoestand: Bewaard zonder de rechterhoorn en de voetplaat. Hoogte: 7,1 cm. Breedte: 
11,3 cm. Bewaarplaats: Chalon-sur-Saône DF. Inventarisnummer: 991.1.1761. Productietechniek: twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Gegraveerde ogen met
centrale pupil. Geen luchtgat. Kleur: wit. Op het oppervlak plaatselijk bruine sporen: beschildering (?). Hardheid: zeer
hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 137 nr. 336 Pl.41: datering van het graf in de eerste eeuw, zonder 
argumentatie; Augros en Feugère 2002, 33 Pl. 23 Tombe 241 nr. 6.
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stier staand met vitta en drie hoornen

lineair gegraveerde halskwab

Serie 800: smalle snuit - vitta recht in het midden van de buik - rechte horizontale rug - 
mannelijk geslachtsorgaan - drie ononderbroken S-vormige lijnen van de nek tot op de 
halskwab, andere lijnen vertrekken van onder de kin - mannelijk geslachtsorgaan - aparte 
gevormde poten, staart en standplaat.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4712 (800) uit Colchester werd gevonden in een graf met
keramiek uit de Claudisch-Neroonse tijd, waarvan de bijzetting ten vroegste plaats had in de
regeerperiode van Nero (context 390).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart.
Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 41/54-68/? n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4711: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4712. Site: Colchester. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 390: Graf 3/124. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 8,75 cm. Bewaarplaats: Colchester CEM. Inventarisnummer: 1137. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormde poten en staart. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Gegraveerde ogen
met centrale pupil. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 64 Colchester Nr. 13 Taf. 39,1.

Cat. nr. 4711. Site: Cutry. Vindplaats: Nécropole Salmon (parcelles B 863/864). Context nr. 396: campagne
1974/1975: tombe en caisson. Bewaringstoestand: het grootste deel van de voetplaat ontbreekt. Hoogte: 8,5 cm. 
Breedte: 10 cm. Bewaarplaats: Cutry DF. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormde poten en staart. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Lange staart tot
op de voetplaat. Kleur: wit. Bibliografie: Gallia 34, 1976, 253 fig. 2C: graven uit eerste-eeuwse fase van het grafveld;
Rouvier-Jeanlin 1986, 139 nr. 341: graf gedateerd op basis van informatie van de opgraver, A. Lièger, in de periode 
Claudius-Domitianus; Lambert 1990, 103 fig. 227; von Gonzenbach 1995, 246-247 Taf. 151,2: foutieve vermelding 
van bijgevonden buste Taf. 170,3 (= Chalon-sur-Saône (F, Saône-et-Loire)).

stier neervallend met vitta

de kop tussen de voorpoten

Serie 801: gegraveerde amandelvormige ogen met pupil - vitta midden tussen voor- en 
achterpoten - rechte horizontale rug - mannelijk geslachtsorgaan - vanaf de nek vertrekken 
schuine parallelle groeven naar de kop - mannelijk geslachtsorgaan - aparte gevormde poten,
staart en standplaat.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd plaatvormig 
voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Luchtgat in het rechteroor en in de sokkel ter
hoogte van de hals.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4714: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 4714. Site: Mâcon. Vindplaats: nécropole des Cordiers. Context nr. 621: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder het grootste deel van de achterpoten en de helft van de voetplaat. Hoogte: 5 cm. Breedte: 10,2 cm. 
Bewaarplaats: Mâcon DF. Inventarisnummer: COR.TS.105. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Luchtgat in het rechteroor en
in de sokkel ter hoogte van de hals. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 138 nr. 338 pl. 41.
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VOGEL

duif

duif kop naar links

de vleugels gekruist op de rug

Serie 879: mal voor boven- en onderzijde - apart gevormd voetstuk.
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4870 (879) werd gesigneerd door Sacrillos.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Gegraveerd oog met 
centrale pupil.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel 4870 
(879).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4870: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4870. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de bovenzijde. Het achterhoofd ontbreekt. Hoogte: 6 cm. Breedte: 12 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28161. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Gegraveerd oog met centrale pupil. Inscriptie: 
op de rugzijde in gravure: SACRILLOS. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972,
392 nr. 1213.

de vleugels raken elkaar niet

Serie 880: opgerichte hals - ronde staart - mal voor boven- en onderzijde - apart gevormd 
voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4642 (880) uit Montigny-les-Metz werd, gegroepeerd met 
andere beeldjes, gevonden op de Nécropole sud de Metz en algemeen gedateerd naar de
vindplaats in de rue Philippe Colson tussen 40 en 200 n.C. (context 654).
Productietechniek:  twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Los voetstuk. Gegraveerd oog
met centrale pupil. Gaten in de buik voor poten in een ander materiaal. Twee afgeronde 
kleibolletjes met een diameter van 6 en 4 mm werden ingesloten in het lichaam van nr. 4642.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 40-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4642: Demarolle en Coudrot 1993.

Cat. nr. 4642. Site: Montigny-les-Metz. Vindplaats: Nécropole sud de Metz: rue Philippe Colson, lieu-dit Jérusalem. 
Context nr. 654: Trouvée à un mètre d’un enclos de pierres. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 8,8 cm. 
Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: 12044 (I,2). Productietechniek:  Twee maldelen: bovenzijde en 
onderzijde: volgens radiografisch onderzoek is het beeldje vervaardigd uit een tweedelige mal en ligt de naad in een 
horizontaal vlak, langs de zijkanten. Los voetstuk. Gegraveerd oog met centrale pupil. Gaten in de buik voor poten in
een ander materiaal: twee gaatjes met een diameter van 2 mm op de plaats van de poten, geboord voor het bakken.
Ingesloten steentjes: twee afgeronde kleibolletjes met een diameter van 6 en 4 mm werden intentioneel ingesloten. De
holte van het lichaam loopt door tot in de staart, maar de kop is vol. Kleur: grijs. Hardheid: zacht. Oppervlak: licht
ruw. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 99-100 nr. 37, fig. 37 (radiografie p.112-113 fig. 48-49).

Serie 881: hoog opgerichte hals - vleugelbanden bedekt met schuine groefjes met dezelfde
oriëntatie - wigvormige staart - mal voor boven- en onderzijde - apart gevormd voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4862 (881) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Los voetstuk. Gegraveerd oog
met centrale pupil. Gaten in de buik voor poten in een ander materiaal.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4862: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4862. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig, zonder voetstuk. Breedte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9456. 
Productietechniek: twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Los voetstuk. Gegraveerd oog met centrale pupil. Gaten
in de buik voor poten in een ander materiaal. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 135 Nr. 125.
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Serie 882: lage schuine hals - afgeronde staart - mal voor boven- en onderzijde - apart gevormd
plat vierkant voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4868 (882) uit Lenzburg werd gevonden in een graf met een
munt van Tiberius. Het grafveld im Lindwald wordt algemeen gedateerd voor 125 n.C. (context
600).
Productietechniek:  twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Apart gevormd vierhoekig
plaatvormig voetstuk. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14 -37/125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4868: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4868. Site: Lenzburg. Vindplaats: Grafveld im Lindwald. Context nr. 600: Grab 36 (1974). 
Bewaringstoestand: volledig. Voetstuk met een zijde van 3,5 cm. Hoogte: 5 cm. Breedte: 10 cm. Bewaarplaats: 
Lenzburg HMA. Inventarisnummer: L 1539. Productietechniek: twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Apart 
gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 29-30 Lenzburg Nr. 20
Taf. 34,5.

de vleugels tegen elkaar

Serie 883: hoog opgerichte verticale hals - wigvormige staart - mal voor boven- en onderzijde -
apart gevormd conisch voetstuk met weergave van de tenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 741 uit Ellezelles werd gevonden in een graf dat door de 
grafuitzet en de algemene datering van het grafveld gedateerd wordt op het einde van de eerste
eeuw en het begin van de tweede eeuw. Cat. nr. 5084 uit Varennes-sur-Allier werd gevonden 
samen met keramiek die voornamelijk thuishoort in de tweede helft van de eerste eeuw (context
922).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 5084 (883) werd gesigneerd met de letters CEN.
Productietechniek:  twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Varennes-sur-Allier: maldeel en epigrafie (coroplast)
5084 (883).
Datering uit context: 50/90-110 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 742.

Cat. nr. 741. Site: Ellezelles Bois de Saint-Pierre. Vindplaats: Westelijk grafveld. Context nr. 52: Graf 1839. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Hardheid: zacht (Mohs 1). 
Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: Dheedene 1959, 201 nr. 1039.

Cat. nr. 5084. Site: Varennes-sur-Allier. Vindplaats: Place de Vouroux: gendarmerie (1983/1984). Context nr. 922: 
puits de fondation nr. 48. Bewaringstoestand: volledig maldeel voor de bovenzijde. Breedte: 6 cm. Lengte Maximaal: 
12,4 cm. Productietechniek: Twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Inscriptie: Op de rugzijde gegraveerd: CIIN. 
Kleur: wit. Bibliografie: Bergeron en Channac 1995, 26-27 nr. 1 met tekening van het onderaanzicht en de 
rechterzijde (foutieve verhoudingen voor het onderaanzicht); M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 113: lezing “CVN”.

Cat. nr. 742. Site: Waasmunster Pontrave. Vindplaats: Durme (?). Context nr. 242: Onbekend. 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. 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.

duif kop naar rechts

de vleugels raken elkaar niet

Serie 884: lage schuine hals - dubbele verticale groef vooraan op de vleugels - afgeronde staart
- mal voor boven- en onderzijde - gaten voor poten in ander materiaal - apart gevormd voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4863 (884) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Los voetstuk. Gaten in de buik
voor poten in een ander materiaal.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4863: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4863. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig, 
twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Los voetstuk. Twee gaten onderaan in de buik voor poten in een ander 
materiaal. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 134-135 Nr. 120.
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Serie 885: lage schuine hals - verticale groef vooraan op de vleugels - wigvormige staart - 
onversierde vleugelpennen - mal voor boven- en onderzijde - apart gevormd voetstuk.
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4867 (885) werd gesigneerd door Abudinos/Abudinus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier of Saint-Pourçain-sur-Besbre: 
epigrafie (coroplast) maldeel 4867 (885).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4867: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4867. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van 
de bovenzijde. Breedte: 17,8 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.2.62. Vondstspecificatie: 
Mogelijke herkomst Vichy of Toulon-sur-Allier La Forêt: zie bibiliografie. Productietechniek: kleimal. Twee 
maldelen: bovenzijde en onderzijde. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd: ABVDINOS. Kleur: wit. Bibliografie: 
Lange 1990 (Salzburg), 52 Nr. 16: toegeschreven aan Vichy “Töpfereibezirk”; M. Jeanlin in Bémont et al. 1993, 111:
toegeschreven aan Vichy of Toulon-sur-Allier La Forêt.

Serie 886: hoog opgerichte hals - licht gebogen verticale ribbel op de vleugel- afgeronde staart
- mal voor boven- en onderzijde - apart gevormd voetstuk met gaten voor poten in een ander 
materiaal.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4864 (886) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Los voetstuk: rond plaatvormig
voetstuk met geprofileerde rand en aanduiding van de tenen in reliëf. Gaten in de buik voor 
poten in een ander materiaal.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4864: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4864. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Breedte: 14,4 cm. Bewaarplaats: Salzburg SMCA. Inventarisnummer: 9453. Productietechniek: twee 
maldelen: bovenzijde en onderzijde. Los voetstuk: rond plaatvormig voetstuk met geprofileerde rand en aanduiding 
van de tenen in reliëf. Twee gaten in de buik voor poten in een ander materiaal. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990
(Salzburg), 134-135 Nr. 128.

Serie 887: hoog opgerichte hals - licht gebogen verticale ribbel op de vleugel- afgeronde staart
- mal voor boven- en onderzijde - apart gevormd halfbolvormig voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4865 (887) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4865: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4865. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
van de kop ontbreekt de onderste helft. Een groot deel van het voetstuk ontbreekt. Breedte: 13,5 cm. Bewaarplaats: 
München SA. Inventarisnummer: 1523. Productietechniek: twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Apart gevormd
bolvormig voetstuk. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 134-135 Nr. 121.

de vleugels tegen elkaar
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Serie 981: lage schuine hals - gladde vleugels - wigvormige staart - mal voor boven- en 
onderzijde - gaten voor poten in ander materiaal - apart gevormd voetstuk.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 749 uit Arlon werd gevonden in het grafveld Champ Hayat, 
gedateerd in de tweede helft van de eerste eeuw (context 165).
Productietechniek:  twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Los voetstuk. Gaten in de buik
voor poten in een ander materiaal.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50 -100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 749.

Cat. nr. 749. Site: Saint-Mard. Vindplaats: grafveld Champ Hayat. Context nr. 165: Opgraving 1912. Graf 8. 
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. 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 .

Serie 888: hoog opgerichte verticale hals - afgeronde staart - mal voor boven- en onderzijde - 
apart gevormd halfbolvormig voetstuk met weergave van de tenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4866 uit Obfelden-Unterlunnern werd gevonden op een grafveld
met crematies uit de late eerste en vroege tweede eeuw (context 699).
Productietechniek:  twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: (?)/90-120/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4866: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4866. Site: Obfelden-Unterlunnern. Vindplaats: Grafveld (voor 1741). Context nr. 699: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Zürich SL. Inventarisnummer: 3489. Productietechniek: twee maldelen:
bovenzijde en onderzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Kleur: wit. 
Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 40 Obfelden Nr. 2 Taf. 119,5: “Aus dem vor 1741 untersuchten Brandgräberfeld
sind Funde des späteren 1. bis frühen 2.Jh. erhalten”.

knikvormige overgang tussen nek en vleugels

Serie 982: apart gevormd plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 752 uit Tongeren werd gevonden in een graf met een munt van
Antoninus Pius (context 200).
Productietechniek:  twee maldelen: bovenzijde en onderzijde. Apart gevormd plaatvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Twee ronde luchtgaten door het voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: ?/138-161 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 752: foto van het volledige beeldje: Renard 1905.

Cat. nr. 752. Site: Tongeren. Vindplaats: Zuidwestelijk grafveld. Context nr. 200: Perceel B 67c, opgraving Huybrigts,
graf 20/1/1905. 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”. 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.

duif kop naar voor

de vleugels liggen op de zijkant van het lichaam
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Serie 889: vleugelbanden bedekt met groefjes met wisselende oriëntatie - ronde staart - vier 
vleugelbanden - driedubbele verticale groef vooraan op de vleugel - groeven op de staart - apart
gevormd plat, rond voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  de mal cat. nr. 4872 (889) is 7 % kleiner dan statuette cat. nr.
4873 (889). De staart van cat. nr. 4873 (889) is iets hoger geplooid. De oriëntatie van de vogels
verschilt door dat het voetstuk respectievelijk onder de borst en onder de buik werd 
aangebracht.
Externe mechanische verbanden:  stam 130.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4873 (889) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Inscriptie:  de mal cat. nr. 4872 (889) werd op de rugzijde gesigneerd door Sacrillos.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond
plaatvormig voetstuk, bij cat. nr. 4873 (889) met licht bol bovenvlak. Rond gegraveerd oog. 
Luchtgat onder de sokkel.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
4873 (889); Moulins: maldeel nr. 4872 (889).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 70-220 
n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4873: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4874. Site: Arpajon. Vindplaats: onbekend. Context nr. 281: onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
8,8 cm. Breedte: 10,3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 6888. Verzameling: 
Oppermann. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk.
Rond gegraveerd oog. Luchtgat onder de sokkel. Kleur: wit. Hardheid: hard, maar krasbaar. Oppervlak: glad, 
blinkend. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 375 nr. 1149.

Cat. nr. 4872. Site: Moulins. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 658: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van de
linkerzijde. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 30395. Verzameling: E. Tudot, 
Moulins; Musée de Cluny. Vondstspecificatie: (1861). Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Rond gegraveerd oog. Inscriptie: op de rugzijde in gravure: SACR(I)LLOS. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, nr. 1147: de toeschrijving aan Moulins is onzeker, gezien het om een vondst van 
Tudot gaat uit 1861.

Cat. nr. 4873. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 8 cm. Breedte: 10,3 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28178. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond 
plaatvormig voetstuk met licht bol bovenvlak. Rond gegraveerd oog. Groot luchtgat onder de sokkel. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 376 nr. 1151.

Serie 890: vleugelbanden bedekt met groefjes met wisselende oriëntatie - ronde staart - vier 
vleugelbanden - dubbele verticale groef vooraan op de vleugel - gladde staart - apart voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 130.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 745 (890) uit Harelbeke werd gevonden in een verstoorde 
context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Luchtgat onder de sokkel.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling en inscriptie: 
100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 745.

Cat. nr. 745. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.
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Serie 891: vleugelbanden bedekt met groefjes met wisselende oriëntatie - ronde staart - zes
vleugelbanden - driedubbele verticale groef vooraan op de vleugel - gladde staart - apart 
gevormd voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4875 en 4876 hebben vrijwel dezelfde afmetingen, 
maar cat. nr. 4875 is onderaan iets dikker en het apart toegevoegde voetstuk verschilt.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4875 (891) uit Colchester werd gevonden in een graf met
keramiek uit de Claudisch-Neroonse tijd waarvan de bijzetting ten vroegste plaats had in de
regeerperiode van Nero (context 390).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond 
plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf of een (geïntegreerd) bolvormig 
voetstuk: conisch. Rond gegraveerd oog. Luchtgat onder de rechtervleugel.
Productieregio:  Centraal-Gallië (en Oost-Gallië ?).
Datering uit context: 41/54-68/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4876: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4875. Site: Colchester. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 390: Graf 3/124. Bewaringstoestand: volledig. 
Bewaarplaats: Colchester CEM. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. (Geïntegreerd ?) 
bolvormig voetstuk: conisch. Rond gegraveerd oog. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 64 Colchester Nr. 15 Taf. 
38,15: niet genoemd in de cataloog van May, maar wel op de foto met de volledige grafuitzet.

Cat. nr. 4876. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 8,3 cm. Breedte: 3,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25478.
Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Luchtgat onder de
rechtervleugel. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 374 nr. 1145.

Serie 892: vleugelbanden bedekt met groefjes met wisselende oriëntatie - ronde staart - zes
vleugelbanden - dubbele verticale groef vooraan op de vleugel - gladde staart - apart gevormd 
voetstuk.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4877: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4877. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: avenue de la Gare, près de la caserne 1859/1860. Context nr. 945: . 
Bewaringstoestand: rechterkant zonder kop en basis. Hoogte: 4,8 cm. Breedte: 7,6 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 1683. Verzameling: Fabre, Clermont-Ferrand. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 374-375 nr. 1146.

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

Serie 893: naar voor reikende hals - lange snavel - rechte, schuin naar achter hellende ribbel op
de vleugel - vleugelbanden bedekt met groefjes met dezelfde oriëntatie - rechte afgeronde staart
met groeven - gaten voor poten in ander materiaal of apart gevormd halfbolvormig voetstuk 
met weergave van de tenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4879 uit het heiligdom van Les Bolards, werd samen met andere
statuetten gevonden op het vloerniveau van de tweede tempelfase. Deze fase loopt van de
Tiberische tijd tot na de regeerperiode van Nero (context 696). Cat. nr. 4878 uit Martigny wordt
gedateerd naar het grafveld En Proveronge tussen 14/37 en 54 n.C. (context 642).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde (?). Los voetstuk of apart 
gevormd vierhoekig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog met
centrale pupil.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14/37-54 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4879: Von Gonzenbach 1995.

Cat. nr. 4878. Site: Martigny. Vindplaats: Gräberfeld En Proveronge. Context nr. 642: opgraving (1891). 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 6,3 cm. Bewaarplaats: Grosser St. Bernhard MH. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde (?). Los voetstuk. Gegraveerd rond oog met centrale
pupil. Gaten in de buik voor poten in een ander materiaal. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 35-38 
Martigny Nr. 30 Taf. 117,3 (datering van het grafveld p.35: “(tiberisch)-claudisch”): vermelding van twee andere 
exemplaren van dezelfde serie (?), afkomstig van hetzelfde grafveld Martigny nrs. 28-29.

Cat. nr. 4879. Site: Nuits-Saint-Georges Les Bolards. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 696: Second temple,
vondstensemble op de vloer van de cella. Bewaringstoestand: volledig. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde
en rechterzijde (?). Apart gevormd vierhoekig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog
met centrale pupil. Bibliografie: Von Gonzenbach 1995, Taf. 127,12.
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Serie 894: zwak naar voor hellende hals - kleine kop met naar voor gerichte snavel - bijna 
verticale ribbel op de vleugels - vleugelbanden bedekt met groefjes met dezelfde oriëntatie - 
rechte afgeronde staart met groeven - apart gevormd, plat, vierhoekig voetstuk met weergave 
van de tenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4880 uit Lenzburg werd gevonden in een graf met geglazuurde
unguentaria en een munt van Claudius (context 604).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde (?). Apart gevormd vierhoekig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog met centrale pupil.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 41-54/? n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4880: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4880. Site: Lenzburg. Vindplaats: Grafveld im Lindwald. Context nr. 604: Grab 56 (1974). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 7 cm. Breedte: 10 cm. Bewaarplaats: Lenzburg HMA. Inventarisnummer: HL
1774. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde (?). Apart gevormd vierhoekig voetstuk met 
aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach
1986, 29-30 Lenzburg Nr. 19 Taf. 37,3.

Serie 895: zwak naar voor hellende hals - grote naar voor gerichte kop met kromme, naar onder
gerichte snavel - bijna verticale ribbel op de vleugels - vleugelbanden onversierd - rechte 
afgeronde staart met groeven - apart gevormd, plat, vierhoekig voetstuk met weergave van de 
tenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4896 (895) uit Lenzburg werd gevonden in een graf met een
munt van Tiberius. Het grafveld im Lindwald wordt algemeen gedateerd voor 125 n.C. (context
600).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde (?). Apart gevormd vierhoekig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog met centrale pupil.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14 -37/125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4869: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4869. Site: Lenzburg. Vindplaats: Grafveld im Lindwald. Context nr. 600: Grab 36 (1974). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 7 cm. Breedte: 10 cm. Bewaarplaats: Lenzburg HMA. Inventarisnummer: L
1552. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde (?). Apart gevormd vierhoekig voetstuk met 
aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach
1986, 29-30 Lenzburg Nr. 18 Taf. 34,4.

Serie 896: zwak naar voor hellende hals - naar voor gerichte kop met grote, rechte snavel - licht
schuin naar achter gerichte ribbel op de vleugels - apart gevormd, halfbolvormig voetstuk met
weergave van de tenen.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde . Apart gevormd bolvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 743.

Cat. nr. 743. Site: Ronse of aangrenzende gemeente. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 153: Onbekend. 
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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1,5). Hardheid: zacht (Mohs 1). Oppervlak: glad, mat. Bibliografie: 
Dheedene 1959, 201 nr. 1040.

Serie 897: hoog opgerichte hals - bolle borst en terugwijkende hals - vleugelbanden bedekt met
groefjes met dezelfde oriëntatie - rechte afgeronde staart met groeven - apart gevormd 
halfbolvormig voetstuk met weergave van de tenen.
Externe mechanische verbanden:  stam 131.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4883 (897) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde . Apart gevormd bolvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. 
Luchtgat onder de staart.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
4883 (897).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4882: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4881. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 8,9 cm. Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 1522. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde . Apart gevormd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd 
rond oog met centrale pupil. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 133 Nr. 119.
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Cat. nr. 4882. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 9,1 cm. Bewaarplaats: München PSS. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde
. Apart gevormd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. 
Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 133 Nr. 118.

Cat. nr. 4883. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 8 cm. Breedte: 11 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye
MAN. Inventarisnummer: 28191. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde
en rechterzijde . Apart gevormd voetstuk. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Luchtgat onder de staart. Kleur: 
wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 391 1211: onzekere herkomst omwille van de 
krijtachtige pasta.

Serie 898: hoog opgerichte hals - rechte borst en hals - vleugelbanden bedekt met groefjes met
dezelfde oriëntatie - rechte afgeronde staart met groeven - apart gevormd halfbolvormig 
voetstuk met weergave van de tenen.
Externe mechanische verbanden:  stam 131.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 744 (898) uit Strée werd gevonden in een graf dat op basis van 
de grafuitzet gedateerd wordt in de tweede eeuw (context 174).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 100-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 744.

Cat. nr. 744. Site: Strée. Vindplaats: Strée Terre dell' Prelle. Context nr. 174: Graf 32 (omstreeks 1870). 
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. 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.

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

Serie 899: zwak naar voor hellende hals - vleugelbanden bedekt met gaatjes - rechte afgeronde
staart - apart gevormd halfbolvormig voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4887 (899) uit Malling is 5 % kleiner dan cat. nr. 
4885 uit Frankfurt-Heddernheim. Cat. nr. 4886 (899) uit Nijmegen is opnieuw 5 % kleiner dan
cat. nr. 4887 (899).
Externe mechanische verbanden:  stam 132.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4885 (899) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim in een graf uit de periode Heddernheim IIA, gedateerd tussen 
103/111 en 150 n.C. (context 490).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Bolvormig voetstuk.
Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Cat. nr. 4886 (899) met breed gegladde naad. Cat. nr.
4886 met apart gevormd voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 103/111-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
103/111-150/160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4885: Rüger 1980.

Cat. nr. 4885. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 490: Hofmann’s
Garten, crematiegraf: periode Heddernheim IIA. Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  3857a. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Bolvormig voetstuk. 
Gegladde naad. Bibliografie: Rüger 1980, 107 Nr. 255.

Cat. nr. 4887. Site: Malling. Vindplaats: Trouvée dans une sablière entre Métrich et Petite-Hettange (1914). Context 
nr. 635: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 7,3 cm. Breedte: 10 cm. Bewaarplaats: Metz MM. 
Inventarisnummer: 2983. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk (zie Demarolle en Coudrot 1993: “petit trou d’event sous le socle rapporté”) . Gegraveerd rond oog met 
centrale pupil. Klein luchtgat onder de sokkel. Kleur: wit. Hardheid: hard. Oppervlak: mat. Bibliografie: Demarolle 
en Coudrot 1993, 98-99 nr. 36 Fig. 36a-b.

Cat. nr. 4886. Site: Nijmegen. Vindplaats: Sint-Canisius College. Context nr. 689: Opgravingen RMO J.H. Holwerda
(1919) , Sleuf “College B”. Bewaringstoestand: bewaard zonder de kop, het voetstuk en de punt van de staart. 
Hoogte: 4,1 cm. Breedte: 6,1 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Gegladde naad, vooral zeer breed onder de staart. Kleur: witter dan licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). 
Oppervlak wit met zwarte spikkels. Bibliografie: Van Boekel 1987, 734 nr. 225.
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Serie 900: zwak naar voor hellende hals - vleugelbanden afwisselend glad en bedekt met
visgraat - rechte afgeronde staart - apart gevormd halfbolvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 132.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4884 (900) uit Frankfurt-Heddernheim werd naar de algemene
chronologische begrenzing van de site gedateerd tussen 75/79 en 260 n.C. (context 915).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Breed gegladde naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75/79-260 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
103/111-150/160 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4884: Rüger 1980.

Cat. nr. 4884. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Heddernheim. Context nr. 915: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bewaard zonder kop. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 2958. 
Vondstspecificatie: (1882). Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Breed gegladde naad. Bibliografie: Rüger 1980, 107 Nr. 258.

Serie 901: zwak naar voor hellende hals - vleugelbanden bedekt met schuine groefjes met 
wisselende oriëntatie - rechte afgeronde staart - apart gevormd breed, conisch voetstuk met 
weergave van de tenen in het verlengde van de verticale graat op de vleugel.
Interne mechanische verbanden:  de exemplaren cat. nrs. 4890 en 4892 hebben vrijwel geen 
detail meer.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4889 (901) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim in een graf uit de periode Heddernheim I, gedateerd tussen 81 
en 103/111 n.C. (context 491). Cat. nr. 4892 (901) uit Lich-Arnsburg werd door de site
gedateerd tussen 90 en 260 n.C. (context 608).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Breed gegladde naad. Steentje ingesloten in de
buik van nr. 4892.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90-103/111 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4890: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4889. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 491: Grab 188:
periode Heddernheim I. Bewaringstoestand: bewaard zonder rug, kop en staart. Sporen van verbranding. Hoogte: 6,8 

cm. Breedte: 8,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  688i. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Breed gegladde 
naad. Kleur: wit, gedeeltelijk grijs. Verbrand ?. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rüger 1980, 107 Nr. 256:
Periode Heddernheim I.

Cat. nr. 4888. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 422: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder kop. Hoogte: 7,6 cm. Breedte: 9 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X 3134. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk met aanduiding van 
de tenen in reliëf. Breed gegladde naad. Bibliografie: Rüger 1980, 107 Nr. 257.

Cat. nr. 4890. Site: Heerlen. Vindplaats: Westelijk grafveld van Corriovallum, Valkenburgerweg, dicht bij de
Pijnsweg. Context nr. 513: Onbekend. Bewaringstoestand: een klein fragment van de bek en de staart ontbreken. 
Hoogte: 7,3 cm. Breedte: 9,2 cm. Bewaarplaats: Heerlen TM. Inventarisnummer: 8596. Verzameling: L. Lemmens, 
Heerlen. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk met
aanduiding van de tenen in reliëf. Breed gegladde naad. Kleur: wit. Oppervlak grijswit. Bibliografie: Van Boekel
1987, 733 nr. 224.

Cat. nr. 4892. Site: Lich-Arnsburg. Vindplaats: Grafveld Hof Güll. Context nr. 608: Graf met een lamp en vier 
terracottastatuetten. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Darmstadt HL. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Steentje ingesloten in de buik. 
Bibliografie: ORL B Nr. 16 (Arnsburg), 18 Nr. 5 (foto).

duif met ring om de hals

vloeiende overgang van rug naar staart
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Serie 902: hals en borst bedekt met schubben - één halsband - vleugel vooraan glad - zeven 
vleugelbanden bedekt met schuine groeven met wisselende oriëntatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 133.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4893 (902) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787). Cat. nr. 4895 (902) uit Mâcon werd gevonden samen met andere beeldjes, 
waaronder één met de signatuur van Pistillus uit de periode tussen 170 en 220 n.C. (context
620).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4893 (902) werd op de rugzijde gesigneerd door Priscus. Maldeel 
cat. nr. 4894 (902) werd op de rugzijde gesigneerd met de letter A.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd rond oog
met centrale pupil. Apart gevormd plaatvormig voetstuk. Rond luchtgat onder de sokkel.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldeel 
4893 (902); Vichy: maldeel en epigrafie (coroplast) 4894 (902).
Datering uit context: 69(?)/170-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4893: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4895. Site: Mâcon. Vindplaats: tranchée pour la construction de la gare du chemin de fer P.L.M.. Context nr.
620: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder de snavel en de staart. Hoogte: 7 cm. Breedte: 10,5 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 78830. Verzameling: T. Lacroix, Mâcon. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Apart 
gevormd plaatvormig voetstuk. Klein rond luchtgat onder de sokkel. Kleur: okerachtig. Hardheid: zeer hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 369-370 nr. 1130.

Cat. nr. 4893. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de rechterhelft. Lengte van de afdruk 14 cm. Hoogte: 9,7 cm. Breedte: 15,9 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27998. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. 
Apart 
Bibliografie: CIL XIII, 10015, 35m; Rouvier-Jeanlin 1972, 369 nr. 1127.

Cat. nr. 4894. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van de
linkerhelft. Hoogte: 9,7 cm. Breedte: 16,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
25452. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd: A. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 369 nr. 1129: herkomst uit Vichy verzekerd door een opgekleefd etiket met
vermelding “Vichy - 1/2 moule d’argile bl. Brua(n ?)”.

Serie 903: hals, borst en voorzijde van de vleugels bedekt met schubben - zes vleugelbanden
bedekt met schuine groeven met wisselende oriëntatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 133.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4896: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4896. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: model.
Bewaard zonder kop en staart. Hoogte: 6,6 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 73. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Bibliografie: Lange 1990
(Salzburg), 52-53 Nr. 15.
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Serie 904: hals, borst, voorzijde van de vleugels en bovenzijde van de vleugels bedekt met
schubben - één halsband - drie vleugelbanden en twee staartbanden, bedekt met schuine
groeven met wisselende oriëntatie - apart gevormd plat, rond voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  de mallen cat. nrs. 4897, 4898 en 4899 hebben dezelfde 
afmetingen. Cat. nr. 4901 is 2 % kleiner dan de mal cat. nr. 4899.
Externe mechanische verbanden:  stam 133.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4897 (904) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Inscriptie:  maldelen nr. 4897 (904) en 4898 (904) werden op de rugzijde gesigneerd door
Sacrillos en Caratos. Maldeel nr. 4899 (904) werd op de rugzijde gesigneerd door Sacrillos.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd rond oog
met centrale pupil. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in
reliëf. Rechthoekig luchtgat onder de sokkel.
Chemische analyse:  Cat. nr. 4898 (904) behoort chemisch tot de Centraal-Gallische 
Alliergroep met hoog gehalte aan K2O en werd in de literatuur toegeschreven aan 
Toulon-sur-Allier (Rey-Delqué 1985, 56: testresultaat LRMF 6396 en herkomstinterpretatie 
Toulon-sur-Allier).
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: maldeel 4897 (904)
en epigrafie (coroplast) 4897 (904) en 4898 (904); Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt:
maldeel 4899 (904); Allier: chemische analyse 4898 (904).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4899: Jeanlin 1992.

Cat. nr. 4898. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van 
de rechterzijde. Lengte van de mal 16,5 cm. Lengte van de afdruk 15 cm. Breedte: 16,5 cm. Bewaarplaats: Toulouse
MSR. Inventarisnummer: 27068. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd
rond oog met centrale pupil. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde van het maldeel in gravure: 
CARATOS. SACRILLO(S)/ SACRILLOS CARATI AVOT/ FORMI. Kleur: gebroken wit. Hardheid: zeer hard. 
Oppervlak: glad. Bibliografie: Rey-Delqué 1985, 56-57 nr. 18.

Cat. nr. 4897. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de linkerzijde. Bewaarplaats: Moulins MAA. Inventarisnummer: 5.3.79. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. 
Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde van het maldeel in gravure: CARATOS. AVOT FORMI/
SACR(I)LLOS CARATI. Kleur: wit. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 38a; Tudot 1860, Pl.4; Lange 1990 (Salzburg), 39
Abb.11, 136 Nr. 133.

Cat. nr. 4899. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de linkerzijde. Het puntje van de staart is afgebroken. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 84648. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde in gravure: 
SACRILLOS AVOT. Bibliografie: Jeanlin 1992, 71-72 fig. 1.

Cat. nr. 4901. Site: Vichy. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 826: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
9,1 cm. Breedte: 13,7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28094. Verzameling: L.
Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd rond oog met centrale
pupil. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rechthoekig luchtgat onder de
sokkel. Kleur: okerachtig. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 370 nr. 1132.

Serie 905: hals, borst, voorzijde van de vleugels en bovenzijde van de vleugels bedekt met
schubben - één halsring - drie duidelijk onderscheiden vleugelpennen met visgraat - staart met
lange groeven - apart gevormd laag, rond voetstuk met weergave van de tenen .
Externe mechanische verbanden:  stam 133.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4900 (905) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond 
plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200/220 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4900: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4900. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
het uiteinde van de staart ontbreekt. Hoogte: 7,8 cm. Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 1525. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met 
aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 136 Nr. 129.

geknikte overgang van rug naar staart - apart gevormd voetstuk
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Serie 906: hals, borst en voorzijde van de vleugels bedekt met schubben - één halsring - apart 
gevormd plat, rond voetstuk met weergave van de tenen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4902 en 4903 hebben dezelfde afmetingen. Beiden 
zijn 14 % kleiner dan cat. nr. 4904.
Externe mechanische verbanden:  stam 133.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4903 (906) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Gegraveerd rond oog. Luchtgat onder de linkervleugel of onderaan door het voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
4903 (906).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4904: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4902. Site: Langres. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 597: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder
sokkel. Breedte: 12,7 cm. Bewaarplaats: Langres NMAHL. Inventarisnummer: ST 538-79. Productietechniek: twee
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Kleur: helder oker. Bibliografie: Vertet en Zeyer 1983,
101-102 nr. 52 .

Cat. nr. 4904. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder de snavel en het uiteinde van de staart. Gerestaureerd: basis en vogel horen niet samen. Beiden zijn voorzien
van een luchtgat. Hoogte: 9,4 cm. Breedte: 12,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 25478. Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat onder de linkervleugel (en door de basis,
maar die hoort niet bij het beeldje: zie Rouvier-Jeanlin 1972). Kleur: oker met rozige patina. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 371 nr. 1135.

Cat. nr. 4903. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: rechterzijde bewaard zonder snavel en voetstuk. Hoogte: 7 cm. Breedte: 11,6 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27997. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Gegraveerd rond oog. Luchtgat door de 
onderzijde van het voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 370-371 nr. 1134a.

Serie 907: hals en borst bedekt met schubben - twee halsringen - vijf vleugelbanden en twee 
staartbanden, bedekt met schuine groefjes met wisselende oriëntatie - rond, plat voetstuk met 
weergave van de tenen.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4905 en 4908 hebben dezelfde afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 133.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4905 (907) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788). Cat. nr. 4908 (907) uit Mâcon werd gevonden samen met een beeldje van 
Pistillus, wat een datering van de context omstreeks het einde van de tweede eeuw of het begin
van de derde eeuw doet vermoeden (context 620).
Inscriptie:  maldelen nrs. 4906 (907) en 4907 (907) werden op de rugzijde gesigneerd door 
Sacrillos.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
cilindirisch of plaatvormig voetstuk met moulure en aanduiding van de tenen op de bovenkant.
Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Luchtgat onderaan door de basis.
Productieregio:  
Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldeel 4906 (907).
Datering uit context: 100/170-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4905: Tudot 1860.

Cat. nr. 4908. Site: Mâcon. Vindplaats: tranchée pour la construction de la gare du chemin de fer P.L.M.. Context nr.
620: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard zonder de staart en de snavel. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye
MAN. Inventarisnummer: 78828. Verzameling: T. Lacroix, Mâcon. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met moulure en aanduiding van de tenen op de bovenkant. 
Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Luchtgat onderaan door de basis. Kleur: okerachtig. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 372 nr. 1139.

Cat. nr. 4907. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van 
de rechterzijde. Hoogte: 9,9 cm. Breedte: 15,9 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
9752. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Gegraveerd 
rond oog met centrale pupil. Inscriptie: op de rugzijde in gravure: SACR(I)LLOS AVOT. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 372 nr. 1138.

Cat. nr. 4905. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 10,7 cm. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart
gevormd cilindrisch voetstuk met moulure en aanduiding van de tenen op de bovenkant. Gegraveerd rond oog met
centrale pupil. Bibliografie: Tudot 1860, Pl. 60 rechts onder: in commentaar “gevonden samen met mal, gesigneerd 
SACRILLOS AVOT”; Van Boekel 1987, 232-233 Fig. 21c.

779



Cat. nr. 4906. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de rechterzijde. Het uiteinde van de staart ontbreekt. Hoogte: 9,5 cm. Breedte: 15,8
cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27998. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Gegraveerd rond
oog met centrale pupil. Inscriptie: op de rugzijde in gravure: SACRILLOS. Kleur: wit, plaatselijk roze verkleurd. 
Hardheid: hard. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 38k; Rouvier-Jeanlin 1972, 371-372 nr. 1137.

geknikte overgang van rug naar staart - geïntegreerd voetstuk

Serie 908: twee halsringen - drie vleugelbanden en twee staartbanden, bedekt met groeven met
wisselende oriëntatie - conisch voetstuk met weergave van de poten en de tenen in het 
verlengde van de verticale groeven op de vleugels.
Externe mechanische verbanden:  stam 134.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4910 (908) uit Keulen wordt gedateerd naar de actieve periode 
van het atelier am Rudolfplatz tussen 60/70 en 200/210 n.C. (context 549).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln am Rudolfplatz: statuette 4910 (908).
Datering uit context: 60/70-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4910: Lange 1994.

Cat. nr. 4910. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Töpferei am Rudolfplatz. Context nr. 549: Lange Fundstelle 2/ Schauerte
Fundstelle B. Bewaringstoestand: kop en hals ontbreken. Hoogte: 5,4 cm. Bewaarplaats: Bonn RLB. 
Inventarisnummer: 3259. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig 
voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1994, 304 Serie 308 Nr. 1 Abb.101.

Serie 909: twee halsringen - één vleugelband en één staartband met schuine groeven - conisch
voetstuk met weergave van de poten en de tenen in het verlengde van de verticale groeven op 
de vleugels.
Externe mechanische verbanden:  stam 134.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 750 uit Wervik wordt naar de site gedateerd tussen 40 en 275 
n.C..
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerd conisch voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond 
gegraveerd oog. Breed gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrand.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 40-275 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 60/70-200/210
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4911: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4911. Site: Arentsburg. Vindplaats: Opgravingen RMO (1908-1915). Context nr. 950: . Bewaringstoestand: 
het uiteinde van de staart ontbreekt. Hoogte: 7,1 cm. Breedte: 10,7 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: 
h 1924/1.17. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. 
Geïntegreerd conisch voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog. Breed gladgestreken naad.
Basis met gegladde onderrand. Massieve staart. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1). Oppervlak licht grijs (Munsell
10 YR 8/2). Hardheid: medium. Bibliografie: Van Boekel 1987, 735-736 nr. 226.

Cat. nr. 750. Site: Wervik. Vindplaats: Sint-Janshospitaal. Context nr. 246: Onbekend. 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. 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.

Serie 910: één halsring - vier vleugelbanden en twee staartbanden, bedekt met schuine groeven
met wisselende oriëntatie - conisch voetstuk met weergave van de poten en de tenen in het 
verlengde van de verticale groeven op de vleugels.
Externe mechanische verbanden:  stam 134.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4832 (910) uit Rettel werd gevonden op het grafveld Redig in
associatie met haan cat. nr. 4831 (848) en munten van Nero. Het is niet duidelijk of het om een
gesloten context gaat (context 729).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond 
gegraveerd oog. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 54-68/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
60/70-200/210 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4832: Demarolle en Coudrot 1993.

Cat. nr. 4832. Site: Rettel. Vindplaats: Necropool Redig. Context nr. 729: vondst rond 1850. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 8,5 cm. Breedte: 16 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: 2982. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd bolvormig voetstuk met 
aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog. Breed gladgestreken naad: messporen op de rug. Kleur: wit. 
Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 96-97 nr. 35 Fig. 35,a-b.
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haan

haan staand

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

Serie 829: brede rug tussen nek en staart - verticaal georiënteerde rugveren - korte naar voor
buigende borstveren - naar achter gebogen rugveren die doorlopen onder de staart - naar voor
verlagende, verticaal gegroefde kam.
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4788 (829) werd op de rugzijde gegraveerd door Piso.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Ribbelvormige ogen 
met pupil.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre, Bourbon-Lancy of 
Vichy: epigrafie (coroplast) 4788 (829).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 80-200 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4788: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4788. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van 
de linkerzijde. De onderzijde van de vleugel ontbreekt. Hoogte: 10,6 cm. Bewaarplaats: Moulins MAA. 
Inventarisnummer: 579. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Ribbelvormige ogen met
pupil. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd: PISO. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 51 Nr. 12.

Serie 830: brede rug tussen nek en staart - verticaal georiënteerde rugveren - korte naar voor
buigende borstveren - staartveren vertrekken vanaf de vleugelrand - de banden op vleugels en
staart zijn bedekt met gelijk georiënteerde, schuin naar achter lopende groefjes - naar voor 
verlagende, verticaal gegroefde kam - vierkant voetstuk met de afdruk van de tenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4789 uit Kempten, werd gevonden in een urnengraf waarvan de
bijzetting door een afgesleten munt van Nero in de vroeg-Flavische periode kan gedateerd 
worden. Het grafmobilier gaat terug tot de eerste helft van de eerste eeuw. (context 540). Cat. 
nrs. 4779 en 4790 uit Windisch/Brugg werden naar de gebruiksperiode van het grafveld 
Aarauerstrasse gedateerd van de Tiberische periode tot de vroeg-Flavische tijd tussen 14 en 80
n.C. (context 845). Cat. nr. 4778 uit het heiligdom van Les Bolards, werd samen met andere 
statuetten gevonden op het vloerniveau van de tweede tempelfase. Deze fase loopt van de
Tiberische tijd tot na de regeerperiode van Nero (context 696).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd vierhoekig 
plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen. Gegraveerde ogen met centrale pupil. 
Luchtgat door de onderzijde van het voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14/37-68/80 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4790: von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4789. Site: Kempten. Vindplaats: grafveld an der Keckwiese. Context nr. 540: Grab 361. Bewaringstoestand: 
het achterste deel van de vleugel, de staart en het voetstuk ontbreken. Hoogte: 7,7 cm. Bewaarplaats: Kempten M. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Bibliografie: von
Gonzenbach 1986, 68 Kempten nr. 5 Taf. 44,3.

Cat. nr. 4778. Site: Nuits-Saint-Georges Les Bolards. Vindplaats: Heiligdom. Context nr. 696: Second temple,
vondstensemble op de vloer van de cella. Bewaringstoestand: bewaard zonder de snavel. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen. 
Gegraveerde ogen met centrale pupil. Bibliografie: von Gonzenbach 1995, Taf. 127,9.

Cat. nr. 4779. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Grafveld Aarauerstrasse. Context nr. 845: Grab 27 (1901). 
Bewaringstoestand: de snavel en een fragment van het voetstuk ontbreken. Hoogte: 8,3 cm. Bewaarplaats: Brugg 
VM. Inventarisnummer: 178. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
vierhoekig plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Luchtgat door de
onderzijde van het voetstuk. Kleur: wit. Beschildering: rode verfsporen aan de vleugels. Bibliografie: von Gonzenbach
1986, 44-49 Vindonissa Nr. 36 Taf. 41,3.

Cat. nr. 4790. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Grafveld Aarauerstrasse. Context nr. 846: vondst (1937). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 8,3 cm. Bewaarplaats: Brugg VM. Inventarisnummer: 37.928. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk met 
aanduiding van de tenen. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Luchtgat door de onderzijde van het voetstuk. Kleur: 
wit. Bibliografie: von Gonzenbach 1986, 44-49 Vindonissa Nr. 37 Taf. 43,2.
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Serie 831: brede rug tussen nek en staart - verticaal georiënteerde rugveren - korte naar voor
buigende borstveren - recht gegraveerde rugveren - de banden op vleugels en staart zijn bedekt
met rechte groefjes, verticaal op de vleugels en meebuigend op de staart - naar voor verlagende,
verticaal gegroefde kam - de rugveren lopen niet door onder de staart - laag, rond, geprofileerd
voetstuk met de afdruk van de tenen.
Externe mechanische verbanden:  stam 122.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond 
plaatvormig voetstuk met dubbele profilering en met aanduiding van de tenen. Gegraveerde 
ogen met centrale pupil. Geen luchtgat. Voetstuk met licht concave onderzijde.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 80-111/125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4791: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4791. Site: Nijmegen. Vindplaats: Nabij Nijmegen. Context nr. 685: Vondst met twee statuetten en keramiek
(1934). Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 9,9 cm. Bewaarplaats: Nijmegen RK. Inventarisnummer: GN BB IX 
41. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met
dubbele profilering en met aanduiding van de tenen. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Geen luchtgat. Voetstuk 
met licht concave onderzijde. Kleur: wit. Hardheid: medium. Bibliografie: Van Boekel 1987, 716-717 nr. 211.

Serie 832: brede rug tussen nek en staart - verticaal georiënteerde rugveren - korte naar voor
buigende borstveren - recht gegraveerde rugveren - de banden op vleugels en staart zijn bedekt
met rechte groefjes, verticaal op de vleugels en meebuigend op de staart - naar voor verlagende,
verticaal gegroefde kam - de rugveren lopen door onder de staart - halfbolvormig voetstuk met
de afdruk van de tenen.
Externe mechanische verbanden:  stam 122.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4793 (832) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk met aanduiding van de tenen.. Gegraveerde ogen met centrale pupil. .
Chemische analyse:  Saint-Pourçain-sur-Besbre (Camuset - Le Porzou 1985, 81: testresultaat en
herkomstinterpretatie (Saint-Pourçain-sur-Besbre I), maar gepubliceerd testresultaat 
onbetrouwbaar: zie 0,7 % SiO2).
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 80-90/125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4792: Camuset - Le Porzou 1985.

Cat. nr. 4792. Site: Paris. Vindplaats: Rue Legoff. Context nr. 711: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
10,8 cm. Breedte: 8,7 cm. Bewaarplaats: Paris MC. Inventarisnummer: AC 1000/432. Verzameling: Magne. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met aanduiding van
de tenen. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Geen luchtgat. Kleur: wit. Hardheid: hard. Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Camuset - Le Porzou 1985, 80-81 nr. 33.

Cat. nr. 4793. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
de basis en de rechterhelft van de staart zijn gerestaureerd. Hoogte: 10,1 cm. Bewaarplaats: München PSS. 
Inventarisnummer: W 399-414. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen. Gegraveerde ogen met centrale pupil. Kleur: wit. Bibliografie: 
Lange 1990 (Salzburg), 129 nr. 101.

Serie 833: brede rug tussen nek en staart - verticaal georiënteerde rugveren - korte naar voor
buigende borstveren - de rugveren lopen licht schuin naar achter - twee gebogen veren op de
bovenrand van de vleugel, vormen de overgang naar de staart - bijlvormige kam - grote scherpe
snavel.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4796 uit Lenzburg werd gevonden in een graf dat 
werd aangelegd op het einde van de eerste eeuw en waarvan de grafinhoud opklimt tot de
Claudische tijd (context 599).
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4796 uit Lenzburg werd gevonden in een graf dat werd 
aangelegd op het einde van de eerste eeuw en waarvan de grafinhoud opklimt tot de Claudische
tijd (context 599).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Langwerpige gegraveerde ogen met centrale pupil. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 41- 98/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4796: Von Gonzenbach 1986.

Cat. 
twee fragmenten zijn bewaard: één van de kop en de hals en één van de linkerkant met de overgang van de vleugel
naar de staart. Hoogte: 6 cm. Bewaarplaats: Lenzburg HMA. Inventarisnummer: HL 232. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Langwerpige gegraveerde ogen met centrale pupil. 
Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 29-30 Lenzburg Nr. 14 Taf. 114,4 en 40,3.
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Serie 834: brede rug tussen nek en staart - geen rugveren - korte naar voor buigende borstveren
- de onderkant van de staart loopt zonder insnede, recht over in het onderlichaam - schuin
afdalende vleugelveren - grote scherpe snavel - bijlvormige kam - plat vierkant voetstuk met de
weergave van de tenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4801 uit Lenzburg werd gevonden in een graf met geglazuurde
unguentaria en een munt van Claudius (context 604).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd vierhoekig 
plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 41-54/? n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4801: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4801. Site: Lenzburg. Vindplaats: Grafveld im Lindwald. Context nr. 604: Grab 56 (1974). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Lenzburg HMA. Inventarisnummer: L 1545. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd vierhoekig plaatvormig voetstuk met 
aanduiding van de tenen. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 29-30 Lenzburg Nr. 13 Taf. 37,2.

Serie 835: brede rug tussen nek en staart - geen rugveren - geen borstveren - twee gebogen
veren op de bovenrand van de vleugel, vormen de overgang naar de staart - bijlvormige kam - 
grote snavel - de hoge staart opent naar achter.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4797 (835) uit Salzburg werd gevonden op het grafveld am 
Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4797: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4798. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: rechterzijde 
zonder de basis en de staart. Maximale lengte afgeleid uit de schaal van de foto in Vertet en Vuillemot 1973: 8,4 cm.
Hoogte 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Getande kam. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 
70 Pl.19b.

Cat. nr. 4797. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder de basis. Een voetstuk werd toegevoegd bij restauratie. Hoogte: 11,2 cm. Bewaarplaats: München 
PSS. Inventarisnummer: 399-414(211). Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd
voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 78 Salzburg Nr. 49a Taf. 115,1; Lange 1990 (Salzburg),
129 nr. 103.

Serie 836: brede rug tussen nek en staart - verticaal verlopende rugveren - schubvormige 
borstveren - twee rijen rugveren boven elkaar - ronde staart met boogvormige banden, waarvan
de middelste bedekt met korte schuine pluimen.
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4787 (836) werd gesigneerd door Pistilllus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Autun: maldeel en epigrafie (coroplast) 4787 (836).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 170/180-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4787: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 4787. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: maldeel van de 
rechterzijde. Hoogte van de mal 7,2 cm, lengte 8,3 cm. Hoogte van de afdruk 5,5 cm, lengte 6,7 cm. Hoogte: 7,2 cm. 
Breedte: 8,3 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 335. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde gegraveerd: P(ISTILLVS). 
Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 32 Pl.4f en 5h.

Serie 837: smalle rug tussen nek en staart - korte borstveren - soepele gesculpteerde borstveren
in rijen boven elkaar - naar achter buigende rugveren - vleugels met banden, bedekt met 
schuine groefjes met wisselende oriëntatie - ronde staart met boogvormige banden, waarvan de
middelste in hoger reliëf - gladde kam, vooraan gebogen, achteraan recht - platte ronde basis.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond 
plaatvormig voetstuk. Luchtgat door de onderzijde van de sokkel.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4795: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4794. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
8,7 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Inventarisnummer: 497. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 70 Pl.20d.
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Cat. nr. 4795. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 9,4 cm. Breedte: 4,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25477.
Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk. Luchtgat door de onderzijde van de sokkel. Kleur: wit. 
Hardheid: zeer hard. Oppervlak: blinkend. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 384 nr. 1178.

Serie 838: smalle rug tussen nek en staart - korte borstveren - gegraveerde borstveren - 
scheiding tussen rug en staart door gebogen dubbele ribbel - kam met verticale groefjes,
verlagend naar voor - vleugels met banden, bedekt met schuine groefjes met wisselende
oriëntatie - platte ronde basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4785 is 13 % kleiner dan de mal cat. nr. 4783. Cat. nr.
736 heeft dezelfde afmetingen als nr. 4785. Cat. nr. 4784 is 12 % kleiner dan de mal cat. nr.
4783.
Externe mechanische verbanden:  stam 123.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4786 (838) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4783 (838) werd op de rugzijde gesigneerd door Priscus.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond
plaatvormig voetstuk. Luchtgat door de onderzijde van de sokkel.
Productieregio:  
Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldeel 4783 (838).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4785: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4784. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: avenue de la Gare, près de la caserne 1859/1860. Context nr. 945: . 
Bewaringstoestand: het uiteinde van de staart en het voetstuk ontbreken. Hoogte: 7,9 cm. Breedte: 5 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 1676. Verzameling: Fabre, Clermont-Ferrand. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Luchtgat langs de onderkant 
van het voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 383 nr. 1175.

Cat. nr. 736. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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.

Cat. nr. 4785. Site: Lezoux. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 607: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 9,1 cm. Breedte: 4 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 52069. 
Verzameling: Plicque. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig
voetstuk. Vage linkerzijde. Luchtgat door de onderkant van het voetstuk. Kleur: wit met roze patina. Hardheid: zacht. 
Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 382 nr. 1171.

Cat. nr. 4786. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bovenkant van de rechterzijde met de kop, de hals en een stuk van de vleugel. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.60 midden, onder.

Cat. nr. 4783. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de rechterzijde. Hoogte van de mal 8 cm, breedte 11 cm. Hoogte van de afdruk 7,7
cm, breedte 9,8 cm. Hoogte: 8 cm. Breedte: 11 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
27995. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure: PRISCVS. Kleur: wit. Hardheid: hard. 
Bibliografie: CIL XIII, 10015, 35l; Rouvier-Jeanlin 1972, 381-382 nr. 1169.
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Serie 839: smalle rug tussen nek en staart - korte borstveren - gegraveerde gebogen borstveren 
in gebogen banden boven elkaar - naar achter buigende rugveren - scheiding tussen rug en 
staart door rechte dubbele ribbel, bedekt met visgraat - kam met verticale groefjes, verlagend 
naar voor - vleugels met banden, bedekt met schuine groefjes met wisselende oriëntatie - platte
ronde basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 124.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 734 (839) uit Hollange werd gevonden op het grafveld van 
Burnon Moronrue dat uitsluitend op basis van enkele munten gedateerd wordt in de tweede
eeuw (context 86).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond 
plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog met pupil. 
Luchtgat door de onderzijde van de sokkel. Cat. nr. 734 (839) met ingeloten steentje.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: (?)/96-161/(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
69/96-161/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 734.

Cat. nr. 734. Site: Hollange. Vindplaats: Burnon Moronrue. Context nr. 86: Onbekend. 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). 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.

Serie 840: smalle rug tussen nek en staart - korte borstveren - gegraveerde rechte borstveren in
stugge, lineaire banden boven elkaar - geen rugveren - scheiding tussen rug en staart door 
rechte dubbele ribbel, bedekt met visgraat - kam met verticale groefjes, verlagend naar voor - 
vleugels met banden, bedekt met schuine groefjes met wisselende oriëntatie.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4781 is 18 % kleiner dan de mal cat. nr. 4782. De 
uitvoering van het oog verschilt.
Externe mechanische verbanden:  stam 123.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4781 (840) en 4782 (840) uit Toulon-sur-Allier worden 
algemeen gedateerd binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100
en 200/220 n.C. (context 788).
Inscriptie:  maldeel nr. 4782 (840) werd op de rugzijde gesigneerd door Sacrillos.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond
voetstuk met moulure op de bovenkant en aanduiding van de tenen in reliëf. Rond of hoekig 
gegraveerd oog met pupil.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: maldeel 4782 (840)
en statuette 4781 (840).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4781: Tudot 1860.

Cat. nr. 4781. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte afgeleid uit de schaal van de foto in Tudot 1860: 9,4 cm. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond voetstuk met moulure op de bovenrand en aanduiding
van de tenen in reliëf. Hoekig gegraveerd oog met pupil. Bibliografie: Tudot 1860, Pl. 60 boven rechts; Van Boekel
1987, 323-233 Fig. 21b.

Cat. nr. 4782. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de linkerzijde. Hoogte: 10,4 cm. Breedte: 11,5 cm. Bewaarplaats: 
Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28144. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: 
kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Rond gegraveerd oog met pupil. 
Inscriptie: op de rugzijde in gravure: SACRILLOS. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: CIL XIII, 10015, 38k
(foutief als duif vermeld); Rouvier-Jeanlin 1972, 383 nr. 1176.
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Serie 841: smalle rug tussen nek en staart - schubvormige borstveren - scheiding tussen rug en
staart door rechte ribbel - gladde afgeronde kam - vleugels met banden, bedekt met schuine 
groefjes met wisselende oriëntatie - plat rond voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 124.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4802 (841) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond 
plaatvormig voetstuk. Rondgegraveerd oog met pupil. Luchtgat onderaan door het voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: statuette 
4802 (841).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
69/96-161/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4802: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4802. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Hoogte: 8,6 cm. Breedte: 10 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 6886. 
Verzameling: Oppermann. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond 
plaatvormig voetstuk. Rond, gegraveerd oog met pupil. Luchtgat onderaan door het voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: 
zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 383 nr. 1177.

Serie 842: smalle rug tussen nek en staart - schubvormige borstveren - de schubben van de
borstveren zijn bedekt met korte groefjes - geen scheiding tussen rug en staart - hoge
trapeziumvormige kam - vleugels met banden, bedekt met schuine groefjes met wisselende 
oriëntatie, die het ganse achterlijf bedekken - plat rond voetstuk - gebogen, puntvormige staart
met onregelmatige pluimen, bedekt met kruisjes, horizontale groeven en visgraat.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3526 (842) uit Brive-la-Gaillarde werd gevonden in een
tweede-eeuwse afvallaag die afgesloten werd in de late tweede eeuw of later (context 371).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Rondgegraveerd oog.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 100-170/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3526: Gallia 41, 1983.

Cat. nr. 3526. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: ancien marais de la Corrèze. Context nr. 371: (CAF 1) laag 4. 
Bewaringstoestand: volledig bewaard zonder sokkel. Lengte 9,5 cm. Dikte 3,5 cm. Hoogte: 8,1 cm. Bewaarplaats: 
Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 82 18 139. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Apart gevormd voetstuk. Rond, gegraveerd oog. Kleur: geelwit. Oppervlak beige. Bibliografie: Moser-Gautrand en
Moser 1981, 47-50 Pl.XVIIIa: linkerkant; Gallia 41, 1983 fig. 4 boven links: rechterkant (J.-M. Desbordes).

Serie 843: smalle rug tussen nek en staart - lange borstveren - verticale nek- en borstveren - 
scheiding tussen rug en staart door korte gebogen pluimen - ronde staart met boogvormige 
banden die uitspringen in reliëf - lange kam die verlagend doorloopt tot op de bek.
Inscriptie:  maldeel nr. 4800 (843) werd gesigneerd met de letters ANT.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
voetstuk. .
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel en
epigrafie (coroplast) 4800 (843).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 130-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4799: Vertet en Vuillemot 1973.

Cat. nr. 4799. Site: Autun. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 298: Onbekend. Bewaringstoestand: de basis en 
fragmenten van de staart zijn afgebroken. Hoogte: 7,5 cm. Bewaarplaats: Autun MR. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Bibliografie: Vertet en Vuillemot 1973, 70 Pl.20e.

Cat. nr. 4800. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: fragment van het maldeel van de linkerzijde. De staart ontbreekt. Hoogte: 10,3 cm. Breedte: 5,9
cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28072. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de
rugzijde: AN[T]. Kleur: oker. Oppervlak: zacht. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 384-385 nr. 1182; Bémont et al.
1993, 111 (M. Jeanlin): inscriptie.
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Serie 994: brede rug tussen nek en staart - fijn gegroefde rugveren - naar voor buigende 
borstveren - staart niet gedetailleerd - naar voor verlagende, verticaal gegroefde kam.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4985 uit Seebruck werd gevonden in een graf met een mobilier
dat hoofdzakelijk dateert uit de Flavische tijd (context 940).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond 
plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70/80-100/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4984: Fasold 1993.

Cat. nr. 4984. Site: Seeon-Seebruck. Vindplaats: Grafveld Seeon. Context nr. 940: Grab 7. Hoogte: 10,9 cm. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met 
aanduiding van de tenen in reliëf. Bibliografie: Fasold 1993, 148 Grab 7 Nr. 7, Taf. 4,3, Taf. 187,1.

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

Serie 844: brede rug tussen nek en staart - verticaal georiënteerde rugveren die doorlopen onder
de staart - korte naar voor buigende borstveren  - vijf vleugel- en staartbanden, bedekt met 
groefjes met eenzelfde oriëntatie - getande kam, verlagend naar voor - halfbolvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 122.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4808 (844) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim dat gebruikt werd tussen 81 en 150 n.C. (context 439).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk: conisch. Aanduiding van de tenen in reliëf.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 81-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 80/90-111/125
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4805: Rüger 1980.

Cat. nr. 4805. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 439: 
Ohlengärten, losse vondst. Bewaringstoestand: gipsrestauratie aan de staart, de romp, de rechtervleugel en de

rechterkant van de sokkel. Hoogte: 10 cm. Breedte: 8,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  

7076. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk: conisch. Vage
aanduiding van de tenen in reliëf. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit met roze verkleuring. Beschildering: donkere
bruine lijn tussen de kam en de kop aan de linkerzijde. Donkere verfsporen aan de rechterzijde in de groeven tussen de
veren en in de groeven van de ogen. Bibliografie: Rüger 1980, 99-100 Nr. 220.

Serie 845: brede rug tussen nek en staart - verticaal georiënteerde rugveren die doorlopen onder
de staart - korte naar voor buigende borstveren  - vijf vleugel- en staartbanden, bedekt met 
visgraatvormige groefjes met eenzelfde oriëntatie - getande kam, verlagend naar voor - 
halfbolvormige basis met drie tenen op de zijkanten.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4807 (845) is 2 % kleiner dan cat. nr. 4803 (845).
Externe mechanische verbanden:  stam 122.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4807 (845) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim in een graf uit de periode Heddernheim I, gedateerd tussen 81
en 103/111 n.C. (context 441). Cat. nr. 4803 uit Trier werd gevonden in een graf uit de tweede
helft van de tweede eeuw (context 804).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 81-103/111 en 156/157-200 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling: 80/90-111/125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4807: Rüger 1980.

Cat. nr. 4807. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 441: Hofmann’s
Garten, 

Inventarisnummer:  2b. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit. Zwarte beschildering aan de
kam, de lel en het rechteroog. Bibliografie: Rüger 1980, 100 Nr. 222: datering in Periode Heddernheim I (vermelding
van nog drie andere exemplaren van dezelfde serie, waarvan één uit nederzettingcontext en één uit grafcontext, nrs. 
223-225).

Cat. nr. 4803. Site: Trier CAT. Vindplaats: Gräberfeld. Context nr. 804: Graf met twee statuetten. Bewaringstoestand: 
volledig. Oppervlak plaatselijk verbrand.. Sporen van verbranding. Hoogte: 9,7 cm. Bewaarplaats: Brussel KMKG. 
Inventarisnummer: B 3038. Verzameling: Bernays. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Geïntegreerd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Breed gladgestreken naad. De kam werd na de
moulage opnieuw getand met het mes. Kleur: geelbeige oppervlak. Rode pigmenten in de groeven van veren en ogen.
Negatief van beschildering van de onderrand van de basis door verbranding: brede geschilderde band, nu zwart 
gereduceerd. Bibliografie: Dheedene 1950, 202 nr. 1043.
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Serie 846: brede rug tussen nek en staart - verticaal georiënteerde rugveren die doorlopen onder
de staart - korte naar voor buigende borstveren  - vijf vleugel- en staartbanden - gladde kam, 
verlagend naar voor - halfbolvormige basis met drie tenen op de zijkanten.
Externe mechanische verbanden:  stam 122.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4809 (846) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
graf uit het grafveld van de Feldbergstrasse uit de periode Heddernheim I/IIA, gedateerd tussen
90 en 150 n.C. (context 431).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 80/90-111/125
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4809: Rüger 1980.

Cat. nr. 4809. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 431: Grab 80: 
periode 

Breedte: 8,1 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4106c. Productietechniek: twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd 
oog. Kleur: wit. Beschildering: donkere verfsporen in de groeven en op de kam. Bibliografie: Rüger 1980, 101 Nr.
230: datering in Periode Heddernheim I/IIA.

Serie 847: brede rug tussen nek en staart - geen rugveren - geen borstveren  - vijf staartbanden -
rechts vier en links 5 vleugelbanden, afwisselend glad en bedekt met visgraatvormige groefjes -
getande kam, verlagend naar voor - halfbolvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 122.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4808 (847) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
graf uit het grafveld van de Feldbergstrasse uit de periode Heddernheim I/IIA, gedateerd tussen
90 en 150 n.C. (context 430).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk. Rond gegraveerd oog met centrale pupil.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 80/90-111/125
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4808: Rüger 1980.

Cat. nr. 4808. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 430: Grab 59: 
periode Heddernheim I/IIA. Bewaringstoestand: de kam, de lel, een klein fragment uit de linkervleugel en de
rechterhelft van kop en borst ontbreken en zijn bij restauratie gedeeltelijk aangevuld. Hoogte: 9,1 cm. Breedte: 7 cm. 

Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4064b. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. Bibliografie: Rüger 1980,
101 Nr. 226: datering in Periode Heddernheim I/IIA (vermelding van een exemplaar van dezelfde serie, uit
nederzettingscontext, nr. 227)..

Serie 848: brede rug tussen nek en staart - geen rugveren - geen borstveren  - vier staartbanden
en vier vleugelbanden, bedekt met schuine groefjes - getande kam, verlagend naar voor - 
halfbolvormig voetstuk, zonder aanduiding van de tenen.
Interne mechanische verbanden:  cat. n r. nr. 738 met herwerkte maldelen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4831 uit Rettel werd gevonden op het grafveld Redig in
associatie met haan cat. nr. 4832 (910) en munten van Nero. Het is niet duidelijk of het om een
gesloten context gaat (context 729).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 54-68/? n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4831: Demarolle en Coudrot 1993.

Cat. nr. 4831. Site: Rettel. Vindplaats: Necropool Redig. Context nr. 729: vondst rond 1850. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder kop. Een fragment van de basis ontbreekt. Gipsrestauratie. Hoogte: 8 cm. Bewaarplaats: Metz MM. 
Inventarisnummer: 2981. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het 
oppervlak. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Oppervlak: glad, blinkend. 
Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 100-101 nr. 40 Fig. 40.
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Serie 979: brede rug tussen nek en staart - verticaal georiënteerde rugveren die doorlopen onder
de staart - korte naar voor buigende borstveren  - vijf vleugel- en staartbanden, bedekt met 
visgraatvormige groefjes - ongetande kam, verlagend naar voor - halfbolvormig voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 122.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 80/90-111/125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4860: Behrens 1915.

Cat. nr. 4860. Site: Bingen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 341: Onbekend. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 
9,8 cm. Bewaarplaats: Bingen HSB. Inventarisnummer: 243. Verzameling: Choquet. Productietechniek: Twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Kleur: wit. Zwarte beschildering: zwarte band
rondom de basis. Bibliografie: Behrens 1915, 103 Nr. 24 Taf. VI,B,1.

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

Serie 849: staart en vleugel gescheiden door twee ribbels - vleugels vooraan en onderaan 
omrand door puntenrij - voorzijde van de vleugels onversierd - achterzijde van de vleugels en 
de staart, versierd met banden, bedekt met visgraatmotief met wisselende oriëntatie - getande 
kam.
Externe mechanische verbanden:  stam 125.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4811 (849) uit Nijmegen is afkomstig uit een afvalkuil uit de
periode 75 tot 125 n.C.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde zuilvormige
poten en rond plaatvormig voetstuk met aanduiding van poten en tenen in reliëf. Rond
gegraveerd oog met centrale pupil.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 75-125 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 81-100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4833: Lange 1994.

Cat. nr. 4833. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Südbahnhof-Vorplatz (Tiefbauamt). Context nr. 588: vondst (1888). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 13,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 351. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde zuilvormige poten en rond plaatvormig
voetstuk met aanduiding van poten en tenen in reliëf. Kleur: witgrijs. Bibliografie: Lange 1994, 302 Serie 300 nr. 1 
(tekening Taf. 30,300).

Cat. nr. 4811. Site: Nijmegen. Vindplaats: Schippersinternaat De Klokkenberg, oostelijke canabae legionis. Context 
nr. 687: afvalkuil. Bewaringstoestand: linkerkant van de kop en de nek. Hoogte: 5,7 cm. Bewaarplaats: Amersfoort 
ROB . Inventarisnummer: Nijm. 155/8. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Rond
gegraveerd oog met centrale pupil. Mogelijk werd de kam bijgesneden. Kleur: wit. Hardheid: zacht. Oppervlak: glad. 
Bibliografie: Van Boekel 1987, 720 nr. 214 (datering).

Serie 850: staart en vleugel gescheiden door twee ribbels - vleugels vooraan bedekt door 
verticale puntenrijen, achteraan schuin omhooglopende banden, bedekt met schuine groefjes - 
getande kam.
Externe mechanische verbanden:  stam 125.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4810 (850) uit Wederath werd gevonden in een graf dat werd 
bijgezet in het laatste decennium van de eerste eeuw, maar dat ook oudere voorwerpen bevatte 
(context 836).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde zuilvormige
poten en rond plaatvormig voetstuk met aanduiding van poten en tenen in reliëf. Rond
gegraveerd oog met centrale pupil.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 50/90-100(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 81-100
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4810: Haffner 1978 (tekening); Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4810. Site: Wederath. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 836: Grab 1162. Bewaringstoestand: volledig. 
Hoogte: 12,8 cm. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde zuilvormige poten en
rond plaatvormig voetstuk met aanduiding van poten en tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. 
Mogelijk werd de kam bijgesneden. Kleur: wit. Oppervlak licht gelig. Bibliografie: Haffner 1978, Taf. 330, 4; Van 
Boekel 1987, 693 Fig. 126.
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Serie 851: staart en vleugel gescheiden door twee ribbels - vleugels vooraan bedekt door 
verticale puntenrijen, achteraan schuin omhooglopende banden, bedekt met schuine groefjes - 
effen kam.
Externe mechanische verbanden:  stam 125.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4812 (851) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim dat gebruikt werd tussen 81 en 150 n.C. (context 442).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde zuilvormige
poten en ronde plaatvormig voetstuk met aanduiding van poten en tenen in reliëf. .
Chemische analyse:  Cat. nr. 4813 (851) behoort tot de Oost-Gallische chemische groep met 
hoog gehalte aan TiO2 (Schneider 1988, 322-323 Tab.2 Nr. 335: testresultaat FUB -AA 335 en
herkomstinterpretatie: Heddernheim/Nied). De groep onderscheidt zich van de andere stalen in
het TiO2/K2O, TiO2/Al2O3 en vooral TiO2/Fe2O3 diagram. Hij werd in de literatuur 
toegeschreven aan de omgeving van Frankfurt, maar iconografie en vondstomstandigheden 
verwijzen tevens naar Trier.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Frankfurt of Trier: chemische analyse 4813 (851).
Datering uit context: 81-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 81-100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4812: Rüger 1980.

Cat. nr. 4812. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 442: losse
vondst. Bewaringstoestand: uit vele fragmenten terug samengesteld. Gipsrestauratie aan de kop, de rug en de

linkervleugel. Hoogte: 12,8 cm. Breedte: 13,6 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  226. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde zuilvormige poten en rond plaatvormig
voetstuk met aanduiding van poten en tenen in reliëf. Kleur: wit, plaatselijk roze verkleurd op de rechtervleugel. 
Donkere dekkende beschildering op ogen, kam en lel. Bandvormige zwarte beschildering in de hals en twee banden 
links op de staart. Beschilderingssporen op het voetstuk. Bibliografie: Rüger 1980, 103-104 Nr. 239 (tweede 
exemplaar uit dezelfde vindplaats (Älteres Gräberfeld) nr. 240).

Cat. nr. 4813. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Flur Kleine Haag 1. Context nr. 450: Vicusgrabung 1962,

Fläche 65, Abraum. Bewaringstoestand: basis. Diameter 5,2 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: 

20561. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde zuilvormige poten en rond 
plaatvormig voetstuk met aanduiding van poten en tenen in reliëf. Kleur: wit. Beschildering: sporen van bruine verf 
rondom de sokkelrand. Bibliografie: Rüger 1980, 104 Nr. 242 (tweede exemplaar uit nederzettingscontext nr. 241); 
Schneider 1988, 322-323 Tab. 2: Analyse Nr. 335.

Cat. nr. 5050. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Nordtor. Context nr. 964: Ausgrabung 1883: Einzelfund. 
Bewaringstoestand: de kop en de rechterzijde van de vleugel, de staart en de sokkel ontbreken. Sporen van 
verbranding (beschildering). Hoogte: 12 cm. Breedte: 12 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: X
5335. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/2). Beschildering: een cirkel links en rechts op de borst, een halsring en 
strepen op de staart. De rechtercirkel op de borst en het grootste deel van de halsring en de strepen op de staart zijn 
grijs tot zwart verbrand. De linkercirkel op de borst is geel beschilderd. Gele beschildering op het voetstuk:
pseudoglazuur (zie Bachmann en Ott 1980, 129). Resten van bruin pigment op de zuil. Hardheid: matig hard (Mohs
3). Oppervlak: glad, blinkend. Bibliografie: Rüger 1980, 104 Nr. 241; Bachmann en Ott 1980, 129.

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

Serie 852: licht vooroverhellende nek - hals borst en buik egaal bedekt door groefjes - 
halfbolvormig voetstuk met aanduiding van de poten en de tenen.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk met de aanduiding van poten en tenen in reliëf.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier La Forêt: statuette 4814 (852).
Datering uit context: 69-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4815: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4815. Site: Clermont-Ferrand. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 386: Onbekend. Bewaringstoestand: de
sokkel ontbreekt. Hoogte: 6,6 cm. Breedte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
28124. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins: 300. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart
gevormd voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: zeer hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 386 nr. 1188.

Cat. nr. 4814. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier La Forêt. Context nr. 789: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met de 
aanduiding van poten en tenen in reliëf. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.61 onderaan links.

hoog opstaande, openwaaiende staart - schuin omhooggerichte rug - geïntegreerde zuilvormige poten en 
rechthoekige standplaat
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Serie 853: bolle borst - hals borst en buik egaal bedekt door groefjes - diepe insnijdingen aan
de achterzijde van de staart.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4816 (853) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim dat gebruikt werd tussen 81 en 150 n.C. (context 437).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde zuilvormige
poten en vierhoekig plaatvormig voetstuk.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Bibliografie foto: cat. nr. 4816: Rüger 1980.

Cat. nr. 4816. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 437: Hoffman’s
Garten. Bewaringstoestand: volledig. Sporen van verbranding. Hoogte: 8,8 cm. Breedte: 9,1 cm. Bewaarplaats: 

Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  8446. Vondstspecificatie: Losse vondst. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde zuilvormige poten en vierhoekig plaatvormig voetstuk. Kleur: geelbruin,
gedeeltelijk grijs: verbrand (?). Sporen van bruine beschildering in de kam, tussen de veren en op de sokkel. 
Bibliografie: Rüger 1980, 104 Nr. 244.

Cat. nr. 4817. Site: Köln CCAA. Vindplaats: Gräberfeld Severinstrasse/Bonner Strasse. Context nr. 910: 
Severinstrasse. Bewaringstoestand: volledig. Sporen van verbranding. Hoogte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. 
Inventarisnummer: N 3222. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerde zuilvormige
poten en vierhoekig plaatvormig voetstuk. Kleur: grijs. Verbrand ?. Bibliografie: Loeschcke 1911, 156 Nr. 3222 Taf. 
108.

haan vechtend

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

Serie 854: rechte rug- en halslijn - kraag met parallelle lange pluimen - op de rug schuine naar
achter gericht groefjes - vleugel met vijf banden bedekt met schuine, naar achter gerichte 
groefjes - staart met vijf boogvormige banden - conisch voetstuk met aanduiding van tenen op
het bovenvlak.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4819 (854) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Inscriptie:  maldeel cat. nr. 4818 (854) werd gesigneerd door Sacrillos.
Productietechniek:  kleimal.Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
bolvormig voetstuk. Gegraveerde ronde ogen.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: maldeel 4818
(854); Toulon-sur-Allier Champ Lary: 4819 (854).
Datering uit context: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4819: Tudot 1860.

Cat. nr. 4818. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de rechterzijde. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
28144. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal.Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. 
Apart gevormd voetstuk. Gegraveerde ronde ogen. Inscriptie: op de rugzijde in gravure: SACRILLOS. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 387-388 nr. 1192 (vermeldt twee gelijkaardige mallen uit Vichy, bewaard te Moulins MAA 
waarvan één met inscriptie, inv. 5.2.61 en 5.2.60 SACRILLOS AVOT FORM); Lange 1990 (Salzburg), 131 Nr. 109.

Cat. nr. 4819. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Gegraveerde ronde ogen. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.60 links onder.

Serie 855: rechte rug- en halslijn - kraag twee lagen golvende pluimen - op de rug soepele naar
achter golvende groeven - vleugel met vijf banden bedekt met schuine, naar achter gerichte 
groeven - staart met zes boogvormige banden - conisch voetstuk met aanduiding van tenen op
het bovenvlak.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4820 (855) uit Toulon-sur-Allier is gedateerd tussen 69 en
200/220 n.C. naar de chronologische begrenzing van de ateliers Champ Lary en La Forêt 
(context 787).
Inscriptie:  maldeel 4820 (855) werd gesigneerd door Sacrillos.
Productietechniek:  kleimal.Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
voetstuk. Luchtgat onderaan door het voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary of La Forêt: maldeel
4820 (855).
Datering uit context: 69-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 100-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4820: Jeanlin 1992.

Cat. nr. 4824. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: bewaard
zonder het voetstuk. Hoogte: 5,7 cm. Breedte: 11 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 32730. Verzameling: Léman, Paris. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Apart gevormd voetstuk. Luchtgat onderaan door het voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: 
Rouvier-Jeanlin 1972, 387 nr. 1192.
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Cat. nr. 4820. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de linkerzijde. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 
84647. Productietechniek: kleimal.Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op
de rugzijde in gravure: S. Bibliografie: Jeanlin 1992, 71, 74-75 fig. 3.

Serie 856: licht bolle rug en sterk omhoog golvende staart - kraag met lange, parallelle, naar 
onder buigende veren - vleugels met vijf banden, bedekt met schuine groefjes met wisselende 
oriëntatie - sterk gebogen staart met vijf boogvormige banden - scheiding tussen vleugel en 
staart door een band met vooraan een boogvormige en daarachter schuine pluimpjes .
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4821 (856) uit Salzburg is 4 % kleiner dan nr. 4823 
(856) uit Augst.
Externe mechanische verbanden:  stam 127.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4823 (856) uit Augst (Insula 31) werd door bijvondsten
gedateerd in de Flavische tijd (context 296).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 69-96 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-150 en 
150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4821: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4823. Site: Augst. Vindplaats: Insula 31. Context nr. 296: Context Flavisch gedateerd door keramiek. 
Bewaringstoestand: de kop, de hals, de punt van de staart en de basis ontbreken. Breedte: 9 cm. Bewaarplaats: Augst
RM. Inventarisnummer: 61.1594. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 17, 23 Augst Nr. 80 Taf. 116,2: datering Flavisch.

Cat. nr. 4821. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 6,9 cm. Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 1529. Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Kleur: wit. 
Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 130 Nr. 106.

Serie 857: rechte rug - kraag met drie lagen parallelle groeven die de voorste rand van de
vleugel bedekken - op de rug verticaal georiënteerde, licht gebogen groeven, die doorlopen 
onder de staart - vleugel met vijf banden bedekt met schuine, gelijk georiënteerd groeven - 
staart met vijf boogvormige banden bedekt met een fijn patroon van schuine groefjes.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 834 en 4827 zijn vrijwel even groot.
Externe mechanische verbanden:  stam 126.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4827 (857) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim dat gebruikt werd tussen 81 en 150 n.C. (context 443). Cat. nr.
834 (857) uit Oudenburg werd gevonden in een verstoord graf van een grafveld dat gedateerd 
wordt tussen 100 en 275 n.C. (context 148).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd rond oog met 
centrale pupil. Nr. 834 (857) met apart gevormd voetstuk en luchtgat door de onderzijde van 
het voetstuk.
Productieregio:  Centraal - (en Oost-Gallië ?).
Datering uit context: 100-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-120/130
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 834.

Cat. nr. 4827. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 443: Diehl’s 
Garten. Bewaringstoestand: twee fragmenten: kop en nek met een lengte van 6,1 cm; staart met een hoogte van 4,3 

cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  277. Vondstspecificatie: Losse vondst. Productietechniek: 

twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Kleur: wit. Resten van 
beschildering tussen de veren en een ringvormige omlijning van het oog. Bibliografie: Rüger 1980, 102 Nr. 233A.

Cat. nr. 834. Site: Oudenburg. Vindplaats: Grafveld. Context nr. 148: graf (?). 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. Kleur: dof geeloranje (Munsell 10 YR 7/3). 
Hardheid: matig hard (Mohs 4). Oppervlak: glad.
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Serie 858: sterk bolle rug - kraag met lange, rechte, parallelle pluimen - schuine groefjes op de
rug - rechte bandvormige scheiding tussen staart en vleugel, bedekt met dwarse groefjes - 
vleugel met vier banden - halfbolvormige basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 830 (858) uit Kruishoutem is ongeveer 4 % kleiner 
dan nr. 4834 (858) uit Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir.
Externe mechanische verbanden:  stam 127.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 830 (858) uit Kruishoutem werd gevonden in een kuil met een 
vulling uit de tweede helft van de tweede eeuw (context 105).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Luchtgat onder de rechter- of linkervleugel.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4834
(858).
Datering uit context: 150-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-150
en 150-200/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 830.

Cat. nr. 830. Site: Kruishoutem Kapellekouter. Vindplaats: Noordelijke sector A. Context nr. 105: Sleuf KK 93, spoor
1075, kuil (1993). 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. Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 
8/1,5). Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 4834. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: bovenzijde van de staart gebroken en basis gerestaureerd. Hoogte: 6,6 cm. Breedte: 10 cm. 
Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 28071. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Gegraveerd rond oog met
centrale pupil. Luchtgat onder de rechtervleugel. Kleur: wit. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin
1972, 388 nr. 1194.

Serie 859: puntige rug - versmallend achterlijf - kraag met lange, parallelle pluimen - platte 
vierkante basis met aanduiding van de tenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4822 (859) uit Windisch/Brugg werd gevonden op het grafveld
van de Aarauerstrasse uit de Tiberische tot vroeg-Flavische tijd (context 846).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd vierhoekig 
plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog met centrale
pupil. Luchtgat door de onderzijde van het voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14-80 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4822: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4822. Site: Windisch/Brugg. Vindplaats: Grafveld Aarauerstrasse. Context nr. 846: vondst (1937). 
Bewaringstoestand: volledig. De basis is 2,5 op 1,7 cm. Breedte: 12,6 cm. Bewaarplaats: Brugg VM. 
Inventarisnummer: 37.936. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd, vierhoekig,
plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Luchtgat door de
onderzijde van het voetstuk. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 44-49 Vindonissa Nr. 41 Taf. 43,3 en
Taf. 116,1.

Serie 860: bolle rug - kraag met drie lagen parallelle groefjes - lange horizontale groeven op de
rug - scheidingsband met de staart bedekt met visgraat - de top van de vleugel wordt 
afgesneden door de dwarse scheidingsband met de staart - vleugels en staart met banden,
bedekt met visgraatmotief en schuine groefjes - plat rond voetstuk met weergave van de tenen.
Interne mechanische verbanden:  de toeschrijving van cat. nr. 1181 aan serie 860 berust op de 
afsnijding van de vleugeltop, de horizontale groeven op de rug en de scheidingsband tussen
staart en vleugel, bedekt met visgraat.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 1181 uit Angreau werd gevonden in een Romeins gebouw uit de
tweede en begin derde eeuw (context 4).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond 
plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Gegraveerd rond oog met centrale
pupil. Luchtgat door de onderzijde van het voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 90/100-190/220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4835: Von Gonzenbach 1986.

Cat. 
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. Bibliografie: Bernier 1887, 74 fig. 1 (tekening), 78; De Maeyer 1940, 41; Dheedene 1959, 204 nr. 
1051.
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Cat. nr. 4835. Site: Mollens. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 652: Onbekend. Bewaringstoestand: de punt van de 
snavel ontbreekt. Breedte: 13,8 cm. Bewaarplaats: Sion MCAV. Inventarisnummer: 1857. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf.
Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 38 Mollens Nr. 3 Taf. 
116,4.

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

Serie 861: rechte rug - kraag met drie lagen parallelle pluimen - op de rug schuine groeven, die
doorlopen onder de staart - vleugels met vier banden (versierd met puntenrij en visgraat ?) - 
staart met vijf gebogen banden, bedekt met schuine groefjes - halfbolvormige basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 126.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4826 (861) werd gevonden in het Jüngeres Praunheimer 
Gräberfeld, dat vooral na de opgave van het castellum van Nida werd bezocht (context 447). 
Het dateert uit de periode na 110 n.C. Cat. nr. 4861 (861) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit
de Nischenkeller die gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde
eeuw (context 877). In deze context werden ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode 
samengebracht.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Breed gladgestreken naad.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-120/130
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4826: Rüger 1980.

Cat. nr. 4826. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Jüngeres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 447: “bei der 
alten Kirche”. Bewaringstoestand: volledig. De top van de staart is afgebroken. Sporen van verbranding. 

Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  12527. Vondstspecificatie: Losse vondst. Productietechniek: 

twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Gegraveerd rond oog met centrale pupil.
Breed gladgestreken naad. Kleur: wit tot grijs. Verbrand (?). Resten van beschildering aan het voetstuk en het 
rechteroog: een omlopende lijn op de onderrand van de basis en een ring rond het oog. Bibliografie: Rüger 1980, 102
Nr. 233.

Cat. nr. 4861. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Bibliografie: Gose 1972, Abb.386,25 (tweede exemplaar zonder kop uit dezelfde 
context Abb.386, 40).

Serie 862: rechte rug - geen kraag - op de rug schuine groeven die doorlopen onder de staart - 
vleugels met vier banden - staart met vijf gebogen banden - halfbolvormige basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4828 en 4830 hebben dezelfde grootte.
Externe mechanische verbanden:  stam 126.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4828 (862) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim dat gebruikt werd tussen 81 en 150 n.C. (context 442). Cat. nr.
4830 (862) afkomstig van hetzelfde grafveld werd gevonden in een graf uit de periode 
Heddernheim I tussen 81 en 103/111 (context 444).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk. Gegraveerd rond oog met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 81-111/150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-120/130 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4828: Rüger 1980.

Cat. nr. 4828. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 442: losse
vondst. Bewaringstoestand: modern toegevoegd zijn de rechterhelft van basis en staart en de linkerhelft van de kop.

Sporen van verbranding. Hoogte: 9 cm. Breedte: 12 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  225. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Gegraveerd rond oog
met centrale pupil. Breed gladgestreken naad. Kleur: wit tot grijs. Verbrand (?). Beschildering: omlopende lijn op de
onderrand van de basis en zwarte lijnen op de staart, de kam en de ring om de hals. Bibliografie: Rüger 1980, 102 Nr.
234 (met vermelding van een tweede exemplaar van dezelfde vindplaats nr. 235).

Cat. nr. 4830. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 444: Grab 65:
periode Heddernheim I. Bewaringstoestand: bewaard zonder de staart en de basis. Rechtervleugel beschadigd. 

Hoogte: 4,9 cm. Breedte: 10,5 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  565d. Productietechniek: 

Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleur: wit, plaatselijk roze. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: 
Rüger 1980, 103 Nr. 237: Periode Heddernheim I.
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Serie 863: rechte rug - geen kraag - op de rug schuine groeven die doorlopen onder de staart - 
vleugels met vijf banden - staart met vijf gebogen banden - halfbolvormige basis met
aanduiding van de poten en de tenen: de poten lopen over in de verticale scheidingsband op de
vleugels.
Externe mechanische verbanden:  stam 126.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4825 (863) uit Trier werd gevonden in graf 43 van het grafveld 
St. Matthias. Het graf werd aangelegd in het begin van de tweede eeuw (context 797). Cat. nr. 
4836 (863) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een graf uit het grafveld van de
Feldbergstrasse uit de periode Heddernheim I/IIA tussen 90 en 150 n.C. (context 432).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90/100-120/150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
100-120/130 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4836: Rüger 1980.

Cat. nr. 4836. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 432: Grab 96: 
periode Heddernheim I/IIA. Bewaringstoestand: de achterste helft van de staart ontbreekt. Sporen van verbranding. 

Hoogte: 8,5 cm. Breedte: 9 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4118a. Productietechniek: twee
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Kleur: 
wit tot grijs. Verbrand ?. Oppervlak: glad, poederig. Bibliografie: Rüger 1980, 103 Nr. 236.

Cat. nr. 4825. Site: Trier CAT. Vindplaats: südliches Gräberfeld St. Matthias. Context nr. 797: Grab 43. 
Bewaarplaats: Trier RL. Bibliografie: Schindler 1977, 66 Abb.203 boven.

kip

kip staand

hoge vierhoekige staart - apart gevormd voetstuk

Serie 980: brede, rechte en schuin oplopende rug - borst en voorzijde van de vleugel onversierd
- vleugel met twee verticale ribben en zes banden bedekt met schuine streepjes met wisselende
oriëntatie - staart met vier banden bedekt door schuine streepjes met wisselende oriëntatie.
Inscriptie:  maldeel 3523 (980) werd gesigneerd door Centius.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Brive-la-Gaillarde: maldeel en epigrafie (coroplast)
3523 (980).
Datering gecorrigeerd met inscriptie: 150-175 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3523.

Cat. nr. 3523. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 372: Onbekend. Bewaringstoestand: 
maldeel van de rechterhelft. De achterrand van de staart is afgebroken. Lengte Maximaal: 10,2 cm. Bewaarplaats: 
Brive-la-Gaillarde ML. Inventarisnummer: 88 55 17. Productietechniek: Kleimal. Twee maldelen: voorzijde en
keerzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: inscriptie gegraveerd op de rugzijde CEIIIIVS. Bibliografie: F. Moser 
en C. Moser Gautrand in Bémont et al. 1993, 90 fig. 31 nr. 1.

Cat. nr. 3524. Site: Brive-la-Gaillarde. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 372: Onbekend. Bewaringstoestand: 
linkerkant zonder kop, voetstuk en staart. Lengte Maximaal: 5,6 cm. Bewaarplaats: Brive-la-Gaillarde ML. 
Inventarisnummer: 82 18 91. Productietechniek: Twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Bibliografie: Niet 
gepubliceerd.

Serie 993: brede, holle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd -
bolle borst - vleugel met banden die convergeren naar een punt onder de staart - vleugel- en 
staartbanden gearceerd - rond plaatvormig voetstuk met weergave van de tenen.
Iconografische verbanden:  iconografisch sterk verwant met stam 129.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4985 uit Seebruck werd gevonden in een graf met een mobilier
dat hoofdzakelijk dateert uit de Flavische tijd (context 940).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond 
plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 70/80-100/(?) n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4985: Fasold 1993.

Cat. nr. 4985. Site: Seeon-Seebruck. Vindplaats: Grafveld Seeon. Context nr. 940: Grab 7. Hoogte: 10,4 cm. 
Productietechniek: Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met 
aanduiding van de tenen in reliëf. Bibliografie: Fasold 1993, 148 Grab 7 Nr. 8, Taf. 4,4, Taf. 187,1.
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Serie 864: smalle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd - bolle
borst en terugwijkende hals - vleugel met licht convergerende banden bedekt met groefjes met
wisselende oriëntatie en een dubbele verticale rib - staart met vier banden met groefjes met
wisselende oriëntatietaart en dubbele middenrib - aparte halfbolvormige sokkel met weergave 
van de tenen.
Interne mechanische verbanden:  de mallen cat. nrs. 4837 (864) en 4838 (864) hebben vrijwel 
dezelfde afmetingen. De contouren en het staartmotief zijn gelijk, maar de vleugel van cat. nr.
4837 is kleiner getekend op de tekening in Tudot 1860. Ofwel gaat het om een fout in de
tekening, ofwel moet onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende, maar 
malverwante series. Het beeldje cat. nr. 4839 (864) heeft dezelfde afmetingen als de mal cat. nr.
4837. Het behoort daarom tot een eerdere generatie.
Externe mechanische verbanden:  stam 128.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4837 (864) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Inscriptie:  het maldeel cat. nr. 4837 (864) werd op de rugzijde gesigneerd door Priscus. Het 
maldeel cat. nr. 4838 (864) werd op de rugzijde gesigneerd door Sacrillos.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Luchtgat door de onderzijde van het
voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir: statuette 4839 
(864); Toulon-sur-Allier Champ Lary: maldeel nr. 4837 (864) ; Toulon-sur-Allier Champ Lary
of La Forêt: maldeel nr. 4838 (864).
Datering uit context: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4838: Rouvier-Jeanlin 1972.

Cat. nr. 4839. Site: Saint-Pourçain-sur-Besbre Beauvoir. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 762: Onbekend. 
Bewaringstoestand: de kop ontbreekt. Hoogte: 7 cm. Breedte: 7 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. 
Inventarisnummer: 28071. Verzameling: L. Esmonnot, Moulins. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Luchtgat door de onderzijde 
van het voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 378 nr. 1156.

Cat. nr. 4837. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de linkerzijde. Hoogte ca. 9,2 cm. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Inscriptie: op de rugzijde van de mal in gravure: PRISCVS. 
Bibliografie: Tudot 1860, Pl.6a-b; Van Boekel 1987, 221 Fig. 13.

Cat. nr. 4838. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary of La Forêt. Context nr. 787: Onbekend. 
Bewaringstoestand: maldeel van de rechterzijde. Hoogte van de mal 9,2 cm. Hoogte van de afdruk 8,8 cm. Hoogte: 
9,2 cm. Breedte: 9,2 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 27996. Verzameling: L. 
Esmonnot, Moulins. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. 
Inscriptie: op de rugzijde in gravure: SACRILLOS. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 377-378 nr. 1155.

Serie 865: smalle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd - bolle
borst en terugwijkende hals - vleugel met licht convergerende banden bedekt met groefjes met
wisselende oriëntatie en een dubbele verticale rib - staart met vijf banden, waarvan vier met
groefjes met wisselende oriëntatie en de middelste glad - apart plat rond voetstuk.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4841 (865) en 4840 (865) hebben dezelfde
afmetingen.
Externe mechanische verbanden:  stam 128.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4841 (865) uit Toulon-sur-Allier wordt algemeen gedateerd 
binnen de chronologische grenzen van het atelier Champ Lary tussen 100 en 200/220 n.C.
(context 788).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd rond 
plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Luchtgat door de onderzijde van 
het voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Toulon-sur-Allier Champ Lary: statuette 4841 (865).
Datering uit context: 100-200/220 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 100-200
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4841: Tudot 1860.

Cat. nr. 4840. Site: Onbekend. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 701: Onbekend. Bewaringstoestand: de kop 
ontbreekt. Hoogte: 8,5 cm. Breedte: 8 cm. Bewaarplaats: Saint-Germain-en-Laye MAN. Inventarisnummer: 25478. 
Verzameling: A. Rambert, Vichy. Vondstspecificatie: Vichy ?. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Apart gevormd rond plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Luchtgat door de
onderzijde van het voetstuk. Kleur: wit. Hardheid: hard. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1972, 378 nr. 1157.

Cat. nr. 4841. Site: Toulon-sur-Allier. Vindplaats: Atelier Champ Lary. Context nr. 788: Onbekend. 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 8,1 cm. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart 
gevormd rond plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Bibliografie: Tudot 1860, Pl.60 boven 
links; Van Boekel 1987, 232-233 Fig. 21a.
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Serie 866: brede holle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd -
bolle borst en terugwijkende hals - vleugel met convergerende banden bedekt met groefjes en 
verticale rib: de banden convergeren naar de onderzijde van de staart - staart en vleugels met 
vijf banden, bedekt met schuine groefjes met dezelfde oriëntatie - lage halfbolvormige basis
met bovenaan de weergave van de tenen .
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4842 uit Nijmegen werd gevonden in een afvalkuil uit het 
laatste kwart van de eerste en het eerste kwart van de tweede eeuw (context 688).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. 
Luchtgat door de onderzijde van het voetstuk.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 75-125 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4842: Van Boekel 1987.

Cat. nr. 4842. Site: Nijmegen. Vindplaats: Trajanusplein, canabae legionis. Context nr. 688: Opgraving ROB (1982),
afvalkuil. Bewaringstoestand: de bovenhoek van de staart ontbreekt. Hoogte: 8,8 cm. Bewaarplaats: Amersfoort ROB
. Inventarisnummer: Nijm. 214/15. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. Klein luchtgat 
door de onderzijde van de basis. Kleur: wit. Oppervlak vuil wit. Hardheid: medium tot zacht. Bibliografie: Van 
Boekel 1987, 746-747 nr. 235 (tweede exemplaar van dezelfde serie, afkomstig van dezelfde vindplaats nr. 236).

Serie 867: brede holle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd -
bolle borst en terugwijkende hals - vleugel met banden bedekt met groefjes: de banden lopen 
parallel, schuin omhoog en sluiten aan bij de staartbanden.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4843 uit Martigny wordt gedateerd naar het grafveld En 
Proveronge tussen 14/37 en 54 n.C. (context 642).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Los voetstuk. Rond gegraveerd
oog met centrale pupil. Gaten in de buik voor poten in een ander materiaal.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14/37-54 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4843: Von Gonzenbach 1986.

Cat. nr. 4843. Site: Martigny. Vindplaats: Gräberfeld En Proveronge. Context nr. 642: opgraving (1891). 
Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 6,9 cm. Bewaarplaats: Grosser St. Bernhard MH. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Los voetstuk. Rond gegraveerd oog met centrale pupil.
Gaten in de buik voor poten in een ander materiaal. Kleur: wit. Bibliografie: Von Gonzenbach 1986, 35-38 Martigny
Nr. 26 Taf. 117,2 (datering van het grafveld p.35: (tiberisch)-claudisch): vermelding van een tweede exemplaar van 
dezelfde serie (?), afkomstig van hetzelfde grafveld Martigny Nr. 27.

Serie 868: brede holle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd -
bolle borst en terugwijkende hals - vleugel met banden bedekt met groefjes: de banden lopen 
parallel, horizontaal, en snijden de staartbanden - vleugel en staartbanden bedekt met
visgraatvormige groefjes.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4844 uit Xanten werd gedateerd naar het pottenbakkersatelier 
an der Kriemhildstrasse in de tweede eeuw (context 862).
Inscriptie:  maldeel nr. 4844 (868) werd gesigneerd door Victor uit Xanten.
Productietechniek:  kleimal. Twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd 
voetstuk. Rond gegraveerd oog. .
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Xanten Am Krimhildstrasse: maldeel en epigrafie 
(coroplast) 4844 (868).
Datering uit context: 100-200 n.C. Datering gecorrigeerd met inscriptie: 130-150 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4844: Hinz 1963.

Cat. nr. 4844. Site: Xanten. Vindplaats: CUT: Töpferatelier an der Kriemhildstrasse. Context nr. 862: losse vondst. 
Bewaringstoestand: maldeel van de linkerzijde. De bovenkant van de staart ontbreekt. Hoogte van de afdruk 9,6. 
Vondstspecificatie: Schnitt 1a, im Abraum. Fundnummer 1758.. Productietechniek: kleimal. Twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Rond gegraveerd oog. Inscriptie: op de rugzijde van het 
linkermaldeel in gravure: VICTOR F. Bibliografie: Hinz 1963, Abb.5,1-2, Taf. 48,3a-a’; Van Boekel 1987, 212 fig. 7.

Serie 869: brede holle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd -
bolle borst - vleugel met banden die convergeren naar een punt onder de staart  - gladde 
vleugel- en staartbanden - halfbolvormig voetstuk met weergave van de tenen.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 4847 (869) en 4848 (869) uit Salzburg werden gevonden op het
grafveld am Bürgelstein dat gebruikt werd in de periode tussen 50 en 250 n.C. (context 764).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50-250 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4848: Lange 1990 (Salzburg).

Cat. nr. 4847. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
bewaard zonder voetstuk. Hoogte: 11 cm. Bewaarplaats: München SA. Inventarisnummer: 1524. Productietechniek: 
twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd voetstuk. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. Kleur: 
wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 132-133 Nr. 116.

797



Cat. nr. 4848. Site: Salzburg. Vindplaats: Grafveld am Bürgelstein. Context nr. 764: Onbekend. Bewaringstoestand: 
volledig. Hoogte: 11,5 cm. Bewaarplaats: München PSS. Inventarisnummer: W 428. Productietechniek: twee 
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond
gegraveerd oog met centrale pupil. Kleur: wit. Bibliografie: Lange 1990 (Salzburg), 132 Nr. 113.

hoge vierhoekige staart - geïntegreerd voetstuk

Serie 870: brede holle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd -
bolle borst - vleugel met schuin oplopende banden - zes vleugel- en staartbanden, wisselend 
onversierd en bedekt met visgraat - halfbolvormige basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 129.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4850 (870) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim in een graf uit de periode Heddernheim I, gedateerd tussen 81 
en 103/111 (context 440).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 81-103/111 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90-110/140 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4850: Rüger 1980.

Cat. nr. 4850. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 440: Hofmann’s
Garten, Grab 1: periode Heddernheim I. Bewaringstoestand: volledig. Sporen van verbranding. Hoogte: 9,5 cm. 
Breedte: 7,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer: A 501d. Productietechniek: twee maldelen: 
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. Kleur: wit tot 
grijs. Verbrand ?. Bibliografie: Rüger 1980, 105 Nr. 245: Periode Heddernheim IIA.

Serie 871: brede holle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd -
bolle borst - vleugel met schuin oplopende banden - verticale groef en puntenrij in de vleugel -
vijf vleugel- en staartbanden, bedekt met visgraat in de vleugel en op de staart wisselend 
onversierd en bedekt met visgraat - halfbolvormige basis met weergave van de poot en de tenen
in het verlengde van de verticale puntenrij op de vleugels.
Interne mechanische verbanden:  cat. nr. 4852 (871) is 2 % kleiner dan cat. nr. 4851 (871).
Externe mechanische verbanden:  stam 129.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4852 (871) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim dat gebruikt werd tussen 81 en 150 n.C. (context 442). Cat. nr.
4851 (871) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een graf uit het grafveld van de
Feldbergstrasse waarvan de bijzetting door een munt van Nerva gedateerd wordt na 96/98
(context 433). Het graf wordt toegeschreven aan de periode Heddernheim I die eindigt rond 
103/111 n.C. Cat. nr. 4858 (871) uit Trier Altbachtal is afkomstig uit de Nischenkeller die 
gebruikt werd in de tweede helft van de tweede en het begin van de derde eeuw (context 877). 
In deze context werden ook oudere voorwerpen uit een vroegere periode samengebracht.
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond 
gegraveerd oog met centrale pupil. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 96/98-103/111 en (?)/150-220 n.C. Datering gecorrigeerd met 
stamontwikkeling: 90-110/140 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4852: Rüger 1980.

Cat. nr. 4852. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 442: losse
vondst. Bewaringstoestand: volledig. Sporen van verbranding. Hoogte: 9,7 cm. Breedte: 8,5 cm. Bewaarplaats: 

Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  20144. Vondstspecificatie: (1908). Productietechniek: twee maldelen:
linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd 
oog met centrale pupil. Kleur: wit tot grijs. Verbrand (?). Resten van bruine beschildering in de groeven aan de ogen 
en de veren. Brede geschilderde band rondom de sokkel. Bibliografie: Rüger 1980, 105 Nr. 246; Lange 1990
(Salzburg), 156 Nr. 159.

Cat. nr. 4851. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 433: Grab 267:
periode Heddernheim I (munt van Nerva). Bewaringstoestand: de linkerhelft van de basis is modern toegevoegd. 

Hoogte: 9,9 cm. Breedte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4254b. Productietechniek: 

twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Kleiknobbeltjes op het oppervlak. Geïntegreerd bolvormig voetstuk met 
aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. Kleur: wit, plaatselijk roze. Resten van 
bruine beschildering in de groeven aan de ogen en de veren. Donkere banden aan de vleugelomranding en de basis. 
Bibliografie: Rüger 1980, 105 Nr. 247: Periode Heddernheim I ; vermelding van de munt van Nerva in Behrens 1915,
103 Nr. 28en in Lange 1990 (Salzburg), 156.

Cat. nr. 4858. Site: Trier Altbachtal. Vindplaats: Bau 50. Context nr. 877: Nischenkeller (Bau 50 Ak = Bau 52 k). 
Bewaringstoestand: volledig. Bewaarplaats: Trier RL. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Geïntegreerd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. 
Bibliografie: Gose 1972, Abb.386,33.
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Serie 872: brede holle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd -
bolle borst - vleugel met schuin oplopende banden - verticale groef en puntenrij in de vleugel -
vijf vleugel- en zes staartbanden - halfbolvormige basis met weergave van de poot in het 
verlengde van de puntenrij.
Externe mechanische verbanden:  stam 129.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4854 (872) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim in een graf uit de periode Heddernheim I, gedateerd tussen 81
en 103/111 n.C. (context 444).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 81-103/111 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90-110/140 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4854: Rüger 1980.

Cat. nr. 4854. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 444: Grab 65:
periode Heddernheim I. Bewaringstoestand: volledig. Sporen van verbranding. Hoogte: 10,5 cm. Breedte: 8,6 cm. 

Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  565c. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en
rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog. Kleur: wit
tot grijs. Verbrand (?). Resten van bruine beschildering in de groeven aan de ogen en de veren. Bibliografie: Rüger 
1980, 106 Nr. 249: Heddernheim Periode I.

Serie 873: brede holle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd -
bolle borst - vleugel met vleugelbanden die licht convergeren naar een punt onder de staart - 
verticale puntenrij op de vleugels - vijf vleugel- en staartbanden, onversierd op de vleugels en
met visgraatmotief op de staart - halfbolvormige basis.
Interne mechanische verbanden:  cat. nrs. 4853 (873), 4859 (873) en 1182 (873) hebben gelijke
afmetingen en zijn 2 % kleiner dan nr. 810 (873).
Externe mechanische verbanden:  stam 129.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4853 (873) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
graf uit het grafveld van de Feldbergstrasse uit de periode Heddernheim I, gedateerd tussen 90
en 103/111 n.C. (context 434).
Productietechniek:  gipsmal: malknobbeltjes op het oppervlak. Twee maldelen: linkerzijde en 
rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. Breed
gladgestreken naad. Basis met gegladde onderrrand.
Petrografie:  Cat. nr. 810 (873) behoort petrografisch tot pasta 20, toegeschreven aan Keulen.
Productieregio:  Oost-Gallië. Atelier:  Köln: petrografische analyse 810 (873).
Datering uit context: 90-103/111 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90-110/140 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4853: Rüger 1980.

Cat. nr. 4859. Site: Bingen. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 341: Onbekend. Bewaringstoestand: een fragment 
tussen de staart en de rug ontbreekt en werd met gips aangevuld. Hoogte: 9,8 cm. Bewaarplaats: Bingen HSB. 
Inventarisnummer: 245. Verzameling: Choquet. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Rond gegraveerd oog met centrale pupil. Kleur: wit, plaatselijk roze. Zwarte 
beschildering. Zwarte band vanaf de bek over de kop en de rug. Twee zwarte banden rond de nek. Sporen van zwarte 
beschildering aan de ogen en de basis. Bibliografie: Behrens 1915, 103 Nr. 28 Taf. VI,B,3.

Cat. nr. 4853. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 434: Grab 280:
periode Heddernheim I. Bewaringstoestand: bewaard zonder voetstuk. Sporen van verbranding. Hoogte: 7,8 cm. 

Breedte: 8,4 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4263 a. Productietechniek: twee maldelen: 
linkerzijde 
Kleur: licht grijs (Munsell 10 YR 8/1) tot grijs (Munsell N 5/0). Verbrand (?). Beschildering: volgens Rüger 1980
mogelijk verbrande verfsporen rechts op de staart. Hardheid: matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad, mat. 
Bibliografie: Rüger 1980, 105-106 Nr. 248: Periode Heddernheim I .

Cat. nr. 810. Site: Tongeren. Vindplaats: Kielenstraat. Context nr. 199: Losse vondst. 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. Kleur: licht grijs (Munsell 7,5 YR 8/2). Hardheid: 
matig hard (Mohs 3). Oppervlak: glad.

Cat. nr. 1182. Site: Tongeren. Vindplaats: Zuidwestelijk grafveld. Context nr. 207: Perceel 67d. Opgraving IAP,
Romeinse Kassei TO98RO: put 008, spoor 20. 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.. 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.
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Serie 875: brede holle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd -
bolle borst - vleugel met vleugelbanden die licht convergeren naar de onderkant van de staart -
vijf onversierde vleugel- en staartbanden - halfbolvormige basis met weergave van de poten en
de tenen in het verlengde van de verticale graat op de vleugel.
Externe mechanische verbanden:  stam 129.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4849 (875) uit het grafveld van Köln-Müngersdorf werd 
gevonden in een graf met een munt van Antoninus Pius (context 874). Het grafveld bleef in
gebruik tot de overgang van de tweede naar de derde eeuw.
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 138-161/210 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 
90-110/140 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4849: Lange 1994.

Cat. nr. 4849. Site: Köln-Müngersdorf. Vindplaats: Brandgräberfeld. Context nr. 874: Grab 1 (1926). 
Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 9,25 cm. Bewaarplaats: Köln RGM. Inventarisnummer: 26,829. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig voetstuk met aanduiding van 
de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog. Kleur: witgeel. Bibliografie: F. Fremersdorf, Der Römische Gutshof von 
Köln-Müngersdorf, RGF 6, 1933, 85 Grab 1 Taf. 45, I Abb.1-8; Lange 1994, 302-303 Serie 302 Nr. 2.

Serie 874: brede holle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd -
bolle borst - vleugel met horizontale, parallelle vleugelbanden - vijf vleugel- en staartbanden - 
halfbolvormige basis.
Externe mechanische verbanden:  stam 129.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4855 (874) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden op het 
oudere grafveld van Praunheim dat gebruikt werd tussen 81 en 150 n.C. (context 442).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk. Rond gegraveerd oog. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 81-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110/140 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4855: Rüger 1980.

Cat. nr. 4855. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Älteres Praunheimer Gräberfeld. Context nr. 442: losse
vondst. Bewaringstoestand: volledig. Hoogte: 9,2 cm. Breedte: 8,2 cm. Bewaarplaats: Frankfurt MVF. 

Inventarisnummer:  7098. Vondstspecificatie:  (1932). Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde.
Geïntegreerd bolvormig voetstuk. Rond gegraveerd oog. Vage afdruk. Kleur: wit, plaatselijk roze verkleurd. Resten
van bruine beschildering in de groeven aan de ogen en de veren. Bibliografie: Rüger 1980, 106 Nr. 250.

Serie 876: brede holle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd -
bolle borst - vleugel met horizontale, parallelle vleugelbanden - vleugel met dubbele verticale 
groef - rechts vier vleugel- en vijf staartbanden, links vier staartbanden .
Externe mechanische verbanden:  stam 129.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 4857 (876) uit Frankfurt-Heddernheim werd gevonden in een
graf uit het grafveld van de Feldbergstrasse uit de periode Heddernheim I/IIA, gedateerd tussen
90 en 150 n.C. (context 435).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd bolvormig
voetstuk. Rond gegraveerd oog. .
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 90-150 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110/140 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 4857: Rüger 1980.

Cat. nr. 4857. Site: Frankfurt-Heddernheim. Vindplaats: Gräberfeld Feldbergstrasse. Context nr. 435: Grab 58: 
periode Heddernheim I/IIA. Bewaringstoestand: linkerhelft van kop en hals (hoogte 6,2 cm), staart en rechterhelft van

de vleugel (lengte 5,5 cm) en sokkel (hoogte 3,1 cm). Bewaarplaats: Frankfurt MVF. Inventarisnummer:  4086d. 
Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd voetstuk. Rond gegraveerd oog. Kleur: 
wit. Beschildering: volgens Rüger 1980 zwarte verfsporen rechts op de staart. Oppervlak: glad, poederig. 
Bibliografie: Rüger 1980, 106 Nr. 253: Periode Heddernheim I/IIA.

Cat. nr. 4856. Site: Montigny-les-Metz. Vindplaats: Nécropole sud de Metz: rue Philippe Colson, lieu-dit Jérusalem. 
Context nr. 656: Trouvée en 1969 dans un carré grossier d’environ 1 m de coté, en moellons de récupération avec 
plusieurs urnes cinéraires intactes et deux fibules zoomorphes (pigeon, dauphin). Bewaringstoestand: bewaard zonder
voetstuk. Hoogte: 8,1 cm. Breedte: 8,5 cm. Bewaarplaats: Metz MM. Inventarisnummer: I,1. Productietechniek: twee
maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd voetstuk. Rond gegraveerd oog. Kleur: wit. Oppervlak beige. 
Beschildering: sporen van rode verf aan de onderzijde van de hals, aan de vleugels en de staart. Hardheid: hard. 
Bibliografie: Demarolle en Coudrot 1993, 99-100 nr. 39 fig. 39.
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Serie 877: brede bolle rug tussen nek en staart - borst en voorzijde van de vleugel onversierd - 
zes vleugelbanden convergeren in de richting van de zes staartbanden, waar zij bij aansluiten -
klein, plat voetstuk met aanduiding van de tenen bovenaan.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 739 uit Arlon werd gevonden in het grafveld Champ Hayat, 
gedateerd in de tweede helft van de eerste eeuw (context 164).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd vierhoekig 
plaatvormig voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf. Rond gegraveerd oog. .
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50 -100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 739.

Cat. nr. 4916. Site: Langres. Vindplaats: Onbekend. Context nr. 597: Onbekend. Bewaringstoestand: romp. Hoogte: 3
cm. Bewaarplaats: Langres NMAHL. Inventarisnummer: ST. 540-79. Productietechniek: twee maldelen: linkerzijde 
en rechterzijde. Kleur: wit. Bibliografie: Vertet en Zeyer 1983, 100 nr. 51.

Cat. nr. 739. Site: Saint-Mard. Vindplaats: grafveld Champ Hayat. Context nr. 164: Graf 1863 Place G. Lorand. 
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 
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.

driehoekige staart - geïntegreerd voetstuk

Serie 878: conisch voetstuk.
Externe mechanische verbanden:  stam 129.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 740 (878) werd gevonden op het zuidwestelijk grafveld van 
Tongeren en gedateerd naar de sector van het grafveld tussen 50 en 200 n.C. (context 201).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Geïntegreerd (?) bolvormig
voetstuk met aanduiding van de tenen in reliëf.
Productieregio:  Oost-Gallië.
Datering uit context: 50-200 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 90-110/140 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 740: Renard 1905.

Cat. nr. 740. Site: Tongeren. Vindplaats: Zuidwestelijk grafveld. Context nr. 201: Perceel B 67c, opgraving Huybrigts,
graf naast graf 20/1/1905. 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. 
Bibliografie: Renard 1905, 299 nr. VI pl. G links; Paquay 1934, 41 nr. 60: onbetrouwbare beschrijving van de
grafuitzet; Dheedene 1959, 155 nr. 757.

vogel met kuif en liggende ronde staart

vogel met kuif en liggende ronde staart staand

apart gevormd voetstuk
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Serie 911: bolle borst en rug - drie pluimen in de kuif - ribbelvormig omrande vleugels - 
ribbelvormige scheiding tussen de vleugelbanden - voorste deel van de vleugels versierd met
punten - halfbolvormig voetstuk met aanduiding van de tenen.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 748 uit Arlon werd gevonden in het grafveld Champ Hayat, 
gedateerd in de tweede helft van de eerste eeuw (context 164).
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 van nr. 748.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 50 -100 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 748.

Cat. nr. 748. Site: Saint-Mard. Vindplaats: grafveld Champ Hayat. Context nr. 164: Graf 1863 Place G. Lorand. 
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). 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.

Serie 912: rechte rug - verticale band in de vleugel met dubbele puntenrij - vijf convergerende
vleugelbanden, bedekt met schuine groefjes met wisselende oriëntatie - staart gegroefd - 
puntindrukken links en rechts in de hals.
Gedateerde contexten:  cat. nrs. 746 en 747 uit Harelbeke werden gevonden in een verstoorde 
context met voorwerpen uit de periode van 70 tot 220 n.C. (context 74).
Productietechniek:  twee maldelen: linkerzijde en rechterzijde. Apart gevormd bolvormig 
voetstuk. Rond gegraveerd oog. Luchtgat aan de onderzijde van de staart.
Petrografie:  Cat. nr. 747 (912) behoort petrografisch tot pasta 13, toegeschreven aan de 
omgeving van Asse en Harelbeke.
Productieregio:  Centraal-Gallië. Atelier:  Asse/Harelbeke: petrografische analyse 747 (912).
Datering uit context: 70-220 n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 746.

Cat. nr. 746. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
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. 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. Site: Harelbeke Halleberg. Vindplaats: Speelplein, B 439 n2. Context nr. 74: Verstoorde context 1967. 
Bewaringstoestand: voetstuk. Maximale diameter: 2,8 cm. Bewaarplaats: Kortrijk SMOS. Inventarisnummer: VB
112. Verzameling: P. Despriet, Kortrijk. Productietechniek: apart gevormd bolvormig voetstuk. 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.
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ARCHITECTUUR

aedicula

 aedicula met driepuntige gevel

gevel met drie even lange punten, bekroond met een rozet

Serie 178: kroonlijst met drie moulures.
Externe mechanische verbanden:  stam 21.
Iconografische verbanden:  van de tot nog toe gevonden driepuntige aedicula zijn identieke 
exemplaren zeldzaam (von Gonzenbach 1995, 271-272: Abb. 115: Aedicula type 1. De auteur 
citeert tien gedateerde aediculae, gaande van de Tiberisch-Claudische tot de Flavische periode.
Eén exemplaar uit Hochstatt met munt van Trajanus, wordt bij de datering genegeerd (Gallia 
32, 1974, 376-377, fig. 21A)). Verschillen komen voor in de gravure van de architraaf, de
lengte en onderlinge verhouding van de drie punten van de gevel, de kroonlijst van de nis en de
lengte van de schelpvorm ten opzichte van deze kroonlijst. Het is mogelijk dat de gravure van 
de architraaf post cocturam gebeurde. De andere opgesomde kenmerken behoren zeker tot de 
mal. Verschillen duiden op een andere generatie of op een nieuwe serie.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3010 (178) uit Karden werd door de grafinhoud gedateerd in de
periode 14/37 n.C. of later (context 534).
Productietechniek:  venus uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Apart geassembleerd in de aedicula met kleiproppen op het zitvlak en in de rug. Groot
rond luchtgat in de linkerbil, vlak achter de linkerpols.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14/37-(?) n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 14/37-90 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3010: BJ 89, 1890.

Cat. nr. 3010. Site: Karden. Vindplaats: Brandgräberfeld. Context nr. 534: Grab (1888). Bewaringstoestand: figuur 
van Venus bewaard van de knieën tot aan de rechterhand. Een foto is bewaard van de volledig statuette, gemonteerd in
een aedicula. Hoogte: 12,3 cm. Bewaarplaats: Leiden RO. Inventarisnummer: CS z1. Productietechniek: Apart 
gevormde aedicula. Venus uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Venus 
gemonteerd in de aedicula met kleiproppen op het zitvlak en de rug. Groot rond luchtgat in de linkerbil, vlak achter de
linkerpols
. Bibliografie: Schaafhausen 1890: foto die het beeld toont voor de recente beschadiging; Von Gonzenbach 1986, 67
Karden nr. 3, Taf 35,1 en 4.

Serie 179: kroonlijst met twee moulures.
Externe mechanische verbanden:  stam 21.
Gedateerde contexten:  cat. nr. 3395 uit Chalon-sur-Saône wordt door de chronologische 
begrenzing van het grafveld La Citadelle gedateerd in de eerste eeuw n.C. (context 381). Cat. 
nr. 4829 uit een graf van hetzelfde grafveld biedt een terminus ante quem rond 90 n.C.
Productietechniek:  venus uit twee maldelen: voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig
voetstuk. Aedicula apart toegevoegd.
Productieregio:  Centraal-Gallië.
Datering uit context: 14/80-90 n.C. Datering gecorrigeerd met stamontwikkeling: 14/37-90 
n.C.
Bibliografie foto: cat. nr. 3395: Rouvier-Jeanlin 1986.

Cat. nr. 3395. Site: Chalon-sur-Saône. Vindplaats: Noordelijke necropool La Citadelle. Context nr. 381: Onbekend. 
Bewaringstoestand: van Venus bleven de onderbenen, het kleed en het voetstuk bewaard. Van de Aedicula ontbreken 
twee punten en framenten van de pilasters en de schelpvormige nis. Hoogte: 32,7 cm. Breedte: 15,8 cm. 
Bewaarplaats: Chalon-sur-Saône DF. Productietechniek: Apart gevormde aedicula. Venus uit twee maldelen:
voorzijde en keerzijde. Apart gevormd bolvormig voetstuk. Kleur: volgens Rouvier-Jeanlin 1986 sporen van 
beschildering. Bibliografie: Rouvier-Jeanlin 1986, 54 nr. 137 bis pl. XIII.

Cat. nr. 4829. Site: Chalon-sur-Saône. Vindplaats: Noordelijke necropool La Citadelle. Context nr. 383: tombe 241 
(anc. n°316, 341). Bewaringstoestand: fragment van de linkerpunt van de gevel. Sporen van verbranding. Hoogte: 8
cm. Bewaarplaats: Chalon-sur-Saône DF. Inventarisnummer: 991.1.1764. Kleur: wit. Oppervlak zwart verbrand. 
Bibliografie: Augros en Feugère 2002, 33 nr. 10 Pl. 23 Tombe 241 nr. 9 (nummering van tekst en plaat komen niet 
overeen)..
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